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OVEREENKOMST TOEZICHT, BEHEER EN VERGOEDINGEN

De ondergetekenden:

Renport Vostgoed SPV 6 8.V., stotutoir gevestigd te Den Haag, kontoorhoudende te: 2514 lS
Den Hoog, Nossouloon 4, ingeschreuen in het Handelsregister onder nummer 69554153, hierno
te noemen: 'RVSPV6''
en

Renport Vostgoed Holding N.V., stotutoir gevestigd te Den Hoog, kontoorhoudende te: 2514
Den Hoog, Nossouloon 4, ingeschreven in het Hondelsregister onder nummer 243282¿7,
hierno te noemen: 'RVH';

lS
en

Renport Vostgoed Mønøgement 8.V., stotutoir gevestigd te Den Haog, kontoorhoudende te:
2514 JS Den Haog, Nossauloon 4, ingeschreuen in het Hondelsregister onder nummer
¿43¿7 4¿0, hierno te noemen:' de Beheerder' ;

in qonmerking nemende:
Algemeen
o. dot RVSPV6 beìegt in (belongen in) onroerende zaken,
b. dot RVSPV6 behoefte heeft oon een kundige directie die nomens hoar de hierboven genoemde octiuiteiten uituoert en daoraon leidinggeeft;
c. dat de Beheerder de organisotie, expertise en focilitejten heeft om directie te uoeren ouer
(belangen in) onroerende zaken en dot de Beheerder derholue is benoemd tot stotutoir bestuurder von RVSPV6;
Juridische splitsing
d. dal op 6 september 2017 een juridische ofsplitsing von kracht is geworden woorbij RVH:
i. RVSPV6 heeft opgericht oìs een verkrijgende uennootschop en enig oondeelhouder
von RVSPV6 is geworden;
ii. onder aìgemene titel een deel uon hoor øctiuo, possivo en rechtsverhoudingen oon
RVSPV6 heeft ouerg edragen:
Toezicht en Beheer

e.

f.
Co n

g.

dotin september 2017 door de voorzitteren leden von de Rood uon Commissorissen

uon

RVH en de Beheerder een governonce conuenont is ondertekend houdende - kort gezegd dal de Rood von Commissorissen uon RVH, zolang RVH enig oondeelhouder is uon RVSPV6

en RVSPV6 geen eigen commissorissen heeft benoemd, de focto optreedt ols Rood uon
Commissorissen uon RVSPV6;
dot RVH enig oondeelhouder is uon RVSPV6 en dot RVH ter bewoking von hoor belongen
noost de Beheerder is benoemd tot statutoir bestuurder van RVSPV6;
ti n ui teits pers p ectieue n / Ba n ke n
dol de continuiTeitsperspectieuen von RVSPV6 compìex zijn nu de finoncieren hgpotheekbonk (lNG Bonk N.V.) heeft aangezegd de finoncienng na 30 juni 2017 sl hts voor
derom
een beperkte periode te willen uerlengen wootna zal worden bezien of verlenging
]
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oon de orde kon zijn terwijl gedurende de uerìengin gspeiode de omuong von de portefeuille
uon RVSPV6 nog oonzienlijk in omuong zal moeten worden verkleind om te komen tot voor
de bon k occeptobele fi no ncieri ngsrotio's;

Deelportefeuilles
dat de compìexe continuïteitsperspectieven tot geuolg hebben dot RVSPV6 een duole beleggingsstrotegie moet uoeren woorbij de vostgoedportefeuille wordt gespìitst in twee
deelportefeu illes:
i. de kernportefeuille die de objecten bevot die RVSPV6 in beginseì wil behouden vonwege hun commerciële en finonciële oontrekkelijkheid ols beleggingsobjecten;
ii. de uerkoopportefeuille die de objecten bevot die uoor verkoop zijn aongewezen teneinde obligouerminderin g door verkopen te reoliseren;
i. dot de somenstelling von de twee deelportefeuiìles uit opportuniteitsoverwegingen von tijd
tot tijd door de Beheerder met goedkeuring uon de Rood uon Commissorissen kon worden
gewijzigd;

h.

Directieuergoedíng
dot het op grond von olgemeen oonvoorde bednjtseconomische uitgongspunten wenselijk
is dot de Beheerder een beloning krijgt die de octiuiteiten reflecteert die hij per deelportefeuille verricht;
k. dot op 16 en 21juni 2017 overleg werd gevoerd en overeenstemming op hoofdlijnen werd
bereikt tussen de Rood von Commissorissen von RVH en de Beheerder over het uitgongspunt dot, indien uerkoop von grote delen uon de portefeuille door de bonken zou worden
geëist in het kader von uerlenging of opzegging von de finonciering, overgegoon zou worden op een voriobele, winstofhonkelijke berekening von de directievergoeding woorbij de
Beheerder 25o/o vøn de cumulotieve resultoten zou toekomen, een en onder nader uit te
werken zodra duidelijk zou worden hoe de ofsproken met de bonken zouden worden uorm9e9even;
k. dal aan het overeenkomen von een winstofhonkeìijke vergoeding de volgende ouerwegingen ten grondslag logen:
i. tijdens de gesprekken met de bonken eind 201 6 ouer de consequenties von het doorbreken von de LtV-conuenont, werd door de bonken geëist dolde directievergoeding
met ingong uon 1 jonuon 2017 zou worden verlaagd tot EUR 800.000, oon welke eis
de Beheerd er onder protest heeft meegewerkt tenei nde zo zorg le drogen dol de bonken niet tot onmiddelìijke opeising uon hun vorderingen zouden overgoon:
ii. de jaorrekening 2016 von RVH toonde een eigen uermogen von circo EUR 6,7 miljoen
bij een getoxeerde morktwoorde von de portefeuiììe von EUR 97,4 miljoen en een door
toxoteurs opgegeuen executieopbrengst uon EUR 69,3 miljoen; de openingsbolons
uon RVSPV6 toonde een eigen vermogen von EUR 7,0 miljoen;
iii. executie of liquidotie uon de portefeuille von de portefeuille zou zonder twijfel geschieden tegen oonzienlijk logere verkoopopbrengsten don morktwoarde en doarmee het eigen vermogen loten verdwijnen;
iv. bijbnef von 19 mei 2017 deelde FGH Bonk oon RVH mee de finonciering no 30 juni
2017 niet te willen verlengen moar bereid le zijn de mogelijkheden te onderzoeken
om te komen tot een gecontroleerde ofbouw van de portefeuilìe of deze te liquideren
teneinde te komen tot uolledige oflossing von de leningen, en, indien de verkoopopbrengst niet voìdoende zou blijken te zijn voor volledige oflossing, verhooì te nemen
op debeziltingen uon RVH en de ondere ofgesplitste vennootschop;
v. ING Bonk gof rond die tijd oon wel bereid te zijn tot uerlenging uon de finonciering
moor een oonzienlijke ofbouw uon de portefeuille nog steeds noodzokelijk te uinden;
vi. RVH kon zich op dot moment niet veroorloven een selectieprocedure in te goon die
nodig wos om een nieuwe Beheerder oon te trekken die bereid wo
en de noodzokelijke werkzoamheden uit te uoeren tegen deloge
bo n ken bereid wo ren toe te stoo n, terwijl de Beheerd er dilinzog en

j.
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uii.
uiii.

ix.

x.

xi.

xii.

mee te denken ouer een creotieue oplossing die werd gevonden in een voriobele,
nstofho n kelijke berekeni n g vo n de di rectievergoedi ng;
RVH (loter: RVSPV6) vond het gewenst zoveel mogelijk liquiditeìten in de vennootschop te kunnen houden en zonodig oon te wenden voor oflossing op de bonkfinonciering, olthons dit orgument in de onderhondelingen met de bonk te kunnen inzetten;
de Beheerder toonde zich bereid uoor de verkoopportefeuille of te zien von een voste
vergoeding in ruil voor een voriobele, winstoftrunkelijke vergoeding, rniLs die uuriobele uergoeding in potentie een zodanige omvong zou hebben dalde Beheerder odequoot werd beloond uoor het risico dot hij nom met deze ruil;
een uergoeding met opeisboorheid en betoling ochterof gof RVH (loter: RVSPV6) een
liquiditeitsvoordeel en meer oflossingscopociteit noar de bonk terwijl de Beheerder
een liquiditeitsnodeel onderuindt en bovendien het risico loopt dot RVH (ìoter:
RVSPV6) vooratgoond oon het betolingsmoment foilleert of anderszins in betolingsonmocht geraakt;
bij de totstondkoming uon de splitsing bleek dot de bonken niet bereid woren de vennootschoppen over en weer te ontsloon uit oonsprokelijkheid voor elkoors schulden
zodol ook no de splitsing oonzienlijke continuÏteitsrisico's bleven bestoon voor RVH
en hoor twee dochtermootschoppijen welke risico's RVSPV6 mitigeert door toepossing von de vanobele, winstofhonkeìijke vergoeding die leidt tot opschorting uon de
betoling uan de directievergoeding tot no verkoop von de verkoopportefeuille;
dot somenuottend geldt uoor RVSPV6 dat de voriobele vergoeding (o) in lijn wordt
gebrocht met de octiviteiten die worden verricht, (b) olleen verschuldigd is ols doodwerkelijk winst is gereoliseerd, (c) een liquiditeitsuoordeel oplevert, (d) een bij de crediteuren ochtergesteld korokter krijgt wot onderhondeìingen met de (nieuwe) finonciers vergemokkelijkt, en (e) een deel uon het risico verschuift von RVSPV6 noor de
uri

Beheerder;

dot somenvottend geldt voor de Beheerder dot de uoriobele uergoeding (o) in lijn
wordt gebrocht met de octiviteiten die worden verricht, en (b) hoger kon uitvollen
omdot een deel von het risico verschuift von RVSPV6 naor de Beheerder;

dal de Rood von Commissorissen von RVH en de Beheerder zijn overeengekomen dot de
Beheerder gerechtigd zol zijn tot een vergoeding bestoonde uit de volgende componenten:

i.
ii.
m

n

voor de kernportefeuille: per kwortool0,160/o von de som der octiuo en3,650/o uon de
in een kwortool gereoliseerde nettohuurinkomsten, betaalbaar per kwortool;
voor de verkoopportefeuille: een uergoeding gelijk oon 25o/o von de cumulotieue resultoten op deze deeìportefeuilìe, betoolboor no uerkoop en levering von de lootste
onroerende zook ujt de verkoopportefeuille;
dot ols stortdotum uoor de vergoedingen en uoor de cumuìotieve resultoten zol worden
genomen 1 oktober ¿017, zijnde de dotum van de eerste cijferopstelling no totstondkoming uon de splitsing;
dot indien de beleggingsstrotegie von RVSPV6 voor de uerkoopportefeuille op enig moment
wijzigt von een verkoopstrotegie noor een holdstrotegie, bijvoorbeeld omdat de bonk uerdere obligouermindering niet meer noodzokelijk ocht of omdot herfinonciering heeft
plootsgevonden, de Beheerder het recht heeft te uerzoeken het tot dot moment voorwoordelijk verschuldigde bedrog von de dìrectieuergoeding betaalbaor te stellen;

Goedkeuring Raad uan Commissarissen
dot in ortikel 10 lid 3 van de stotuten uon RVSPV6 is bepoold dot de olgemene vergodenng
uon RVSPV6 het soloris, het euentueel tontième en de overige orbeidsvoorwoorden von een

o.

p.

directeur bepooll;
dalop grond uon (de geest von) het governonce convenont de Beheerder, ols tot vertegenwoordiging bevoegde von RVH in zijn hoedonigheid uon enig aondeelhouder uon RVS
devoorotgoonde goedkeunng behoeft von de Rood uon Commissorissen uon RVH uoo et
aongoan von deze ouereenkomst;
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von 10

q

dat op 23 oktober 2017 door de Road uon Commissorissen von RVH goedkeuring is uerìeend oon de inhoud van deze overeenkomst, welke goedkeuringwerd uostgelegd in de notulen uon de desbetreffendevergodenng von de Rood von Commissorissen uon RVH;

uerkloren te zijn ouereengekomen ols uolgt:

Artikel

1

Rood uon Commissorissen

1.1 Zolong RVH enig oondeelhouder is von RVSPV6 en RVSPV6 geen eigen commissorissen
1.¿

heeft benoemd, treedt de Roød von Commissorissen uan RVH de focto op ols de Road uon
Commissorissen von RVSPV6.
Met ingong von 1 oktober 2017 is RVH gerechtigd, oìs tegenprestotie voor het ter beschikking stellen von zijn raod van commissorissen, een vergoeding oon RVSPV6 in rekening te
brengen ter grootte von € 250 per kwortool, te verhogen met de wettelijk verschuldigde
omzetbelosting.

Artikel

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
¿.6

Stotutoir bestuurders

Zolong RVH enig oondeeìhouderis, zol RVH optreden ols statutoir bestuurder uon RVSPV6.
Met ingong uon 1 oktober 2017 is RVH gerechtigd, ols tegenprestotie voor het optreden ols
stotutoir bestuurder, een uergoeding oon RVSPV6 in rekening te brengen ter grootte von
€ 250 per kwortool, te uerhogen met de wettelijk uerschuldig de omzetbelosting.
De Beheerder is met ingong von 6 september 2017 benoemd tot stotutoir bestuurder von
RVSPV6 en is gerechtigd uergoedingen oon RVSPV6 in rekening te brengen zools hieronder
beschreven in de ortikelen 4 en 5.
De stotutoir bestuurders von RVSPV6 vervullen in hun hoedonìgheid uon stotutoir bestuurders olle noodzokelijke directietoken overeenkomstig de eisen die daoraon in deze ouereenkomst en in de von tijd tot tijd toeposselijke wet- en regelgeuing worden gesteld.
Meer i n het bijzond er dragen de stotutoi r bestu u rd e rs er zorg voor dot de persone n die zijn
belost met het dogelijks bestuur van RVSPV6 betrouwboor en voìdoende deskundìg zijn om
de benodigde werkzoomheden te kunnen veruullen.
Binnen degrenzen gesteld door de wet, de stotuten en de Rood uon Commissorissen, olsmede rekeninghoudend met de gerechtuoordigde belongen von olle bij RVSPV6 betrokkenen, stoot het de stotutoir bestuurders vrij de uituoering von de hun opgedrogen werkzoomheden op zelfston dige wijze en naor eigen inzicht in te richten.

Artikel

3.1

2

3

Non-exclusiuiteit

De stotutoir bestuurders behouden zjch het recht voor om tijdens de duur van deze overeenkomst en doorno ols bestuurder, beheerder of oduiseur voor beìeggingen in (belongen
in) onroerende zoken op te treden voor onderen don RVSPV6.

Artikel4 Directieuergoeding Beheerder
4.1 Tot 1 oktober 2017 is de Beheerder gerechtigd tot een uoste directieuergoeding
tijdsgelong

4.¿

en noor

die(noor
"bonk-belong") wordt berekend ols: € 800.000 * 9/1¿ * 2/3 =

€ 400.000.
Met ingong von 1 oktober 2017 besloot de directievergoeding uon de Beheerder voor de
kernportefeuilìe uit twee componenten: een ossetscomponent en een huurcomponent.
4.2.1 Assetscomponent RVSPV6 is oon de Beheerder uerschuldigd een bedrog gelijk oon
0,160/o von de som der octiuo uon RVSPVã op de lootste dog van een voo
nd
kwortool, welke uergoeding per kolenderkwortaol op foctuurbosis bij vooruitb ling
betoolboor is
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4von1

4.3

4.2.2 Betalíng assetscomponent Focturotie von de ossetscomponent zol op voorschotbosis plootsuinden oon het begin von ieder kwortool voor het don lopende kwortool. No
ofsluiting von de finonciële positie von RVSPV6 over het voorofgoonde kwortool zol
een eindofrekening pìootsvi nden.
4.2.3 Huurcomponent RVSPV6 is oon de Beheerder verschuldigd een bedrag gelijk oon
3,650/o von de in een kwortool gereoliseerde nettohuurinkomsten (brutohuurinkomsten minus leegstond en exclusief seruicekosten) von RVSPV6.
4.2.4 Betaling huurcornponenl'. FacluroLie vc¡r¡ de huurcorrìponent zal op voorschotbrrsis
plootsvinden oon het begin von ieder kwortool uoor het don lopende kwortool. No
ofsluiting uon de finonciële positie uon RVSPV6 ouer het voorofgaonde kworlaol zal
een eindofrekening plootsvinden zodal de huurcomponent 3,650/o over de daadwerkelìjk geincosseerde nettohuurinkomsten is.
Met ingong von 1 oktober 2017 bedraagt de directieuergoeding uon de Beheerder uoor de
uerkoopportefeuille 25o/o van de cumulotief door RVSPV6 gereoliseerde winst no beìostingen over de penode vonof 1 oktober 201 7 tot en met de dotum von verkoop van de ìootste
onroerende zook. De directievergoeding uoor de uerkoopportefeuille kon niet negatief zijn.
4.3.1 De winst uon RVSPV6 wordt voor de berekening von de directievergoeding berekend
uolgens de bepolingen uon Titel 9 Boek 2 BW olsmede de bij RVSPV6 gebruikelijke
grondslogen. RVSPV6 zal in zijn boeken een voorziening vormen uoor de voorwoordelij k oon de Beheerder uersch uldigde di rectieuergoedi

4.4

4.5
4.6

4.7

4.8

n

g.

4.3.2 No verkoop uon de lootste onroerende zook uit de verkoopportefeuille, of indien de
beleggingsstrotegie uon RVSPV6 voor de verkoopportefeuille op enig moment wijzigt
von een verkoopstrotegie noor een holdslrolegie, zol de Beheerder een eindberekening opstellen von de directievergoeding en de hem toekomende directievergoeding
op foctuurbosis oon RVSPV6 in rekening brengen.
De somensteììing uon de initiële kernportefeuille en de verkoopportefeuille is beschreven in
Bijloge l bijdeze ouereenkomst. Ponden kunnen no goedkeuring von de Rood uon Commissorissen worden verplootst tussen de kern- en uerkoopportefeuilìes, moor slechts ols
een herrekening von de directievergoeding plootsvindt met terugwerkende krocht tot 1 oklober 2017.
De door de Beheerder te foctureren directieuergoedingen worden uerhoogd met de wetteìijk
ue rsc h uldi g de omzelbelo sti n 9.
De door de Beheerder verzonden focturen zullen door RVSPV6 binnen vijf werkdogen no
foctuurdotum worden voldoon.
Het is RVSPV6 niet toegestoon uorderingen die zij heeft of krijgt op de Beheerder te uerrekenen met hoor betolingsverplichtingen oan de Beheerder onder deze overeenkomst, noch
mog RVSPV6 kortingen toepossen op haar betolingsverpìichtingen aon de Beheerder.
Buiten de hiervoor genoemde vergoedingen vollen:
o. de specifieke eigen kosten uon RVSPV6 (zools kosten in verbond met: oprichting, registroties, vergunningen, (holf)jooruerslogen, occountontscontroles, juridische en
fiscole odviezen, mokelqors en bemiddeloars, verzekenngen, en verder kosten von
commissorissen von RVSPV6);
b. de kosten von introductie, plootsing, morketing en promotie;
c. de kosten uon informotieverschoffing;
d. de kosten of uergoedingen te betolen aan derden (wooronder odviseurs) in verbond
met potentiële of gereoliseerde oon- en verkopen von onroerende zaken uoor zouer
deze kosten niet in rekening zijn te brengen aan derden:
e. de kosten of uergoedingen beloald oon derden (zools de kosten von externe odviseurs, mokeloors en bemiddeloors)in verbond met potentiële of gereøliseerde oanen uerkopen von onroerendezaken;
f. de kosten verbondhoudende met de instondhouding en exploitotie uon de o roerende zaken uon RVSPV6

Overeenkomst Toezicht, Beheer en Vergoeding en dd. 23 oktober 201 7
Renport Vostgoed SPV 6 B.V.

5 von'l 0

Artikel5 Administrotiekostenbijseruicekosten
5.1 Administrotiekosten zijn de kosten die gemookt moeten worden om de boven de huurprijs
in rekening te brengen kosten

uoor leveringen en diensten (de servicekosten) te kunnen
odministreren en metde huurders von RVSPV6 te verrekenen. Deze kosten betreffen onder
meer: het boeken en betoìen von focturen, het opstellen uon ofrekeningen, het berekenen
von verdeelsleuteìs, het opmoken uon een uoorstel met nieuwe voorschotten servicekosten,
het beontwoorden von urogen over de ofrekeningen, etc. RVSPV6 brengt deze odministrotiekosten oon haar huurders in rekening en de Beheerder brengt deze kosten weer oon
RVSPV6 in rekening. Doormee is deze kostenvergoeding neutrool uoor RVSPV6. Het percentoge in verbond met de vergoeding von de odministrotiekosten is uostgesteld op 5o/o
over olle seruicekosten.

Artikel6 Merknqom, beeldmerk
6.1 De Directievergoeding Beheerder behelst mede de uergoeding

6.¿

6.3
6.4

6.5

6.6

te zijn uoor een niet-exclusieve sublicentie voor het Beneìux-gebied oon RVSPV6 uoor gebruik von het woordmerk
RENPART, geregistreerd bij het Benelux-Bureou voor de lnteìlectueìe Eigendom onder depotnummer 1190715, en het Renport-beeldmerk, geregistreerd bij het Benelux-Bureou
voor de lntellectuele Eigendom onder depotnummer T9A717, uoor het gebruik ten behoeue van de octiuiteiten von RVSPV6, zulks in ouereenstemming met de woren en diensten
wooruoor genoemde merken zijn ingeschreuen.
RVSPV6 verplicht zich om de onder 6.1 genoemde merken op normole wijze te gebruiken
in de zin von het Benelux Verdroginzoke de lntellectuele Eigendom en olle hondelingen te
verrichten die nodig zijn voor het in stond houden van de merkrechten olsmede zich te
onthouden van alle hondelingen die daorvoor schodelijk kunnen zijn.
De onder 6.1 verleende sublicentie wordt slechts uerleend uoor de duur uon en onder de
voorwoorden zools genoemd in deze overeenkomst.
Het is RVSPV6 zonder voorafgaande schriftelijke toestemming uon de licentiegever von de
Beheerder, Renport Group of Componies 8.V., niet toegestoan om onder de bij deze overeenkomst uerìeende sublicentie verdere sublicenties te verlenen aan derden. lndien Renport
Group of Componies B.V. toestemming uerìeent oon RVSPV6 om een sublicentie oon een
derde te verìenen, is RVSPV6 uerpìichtde uerplichtingen zoolsbepoald in onderhouige ouereenkomst aan die derden op te leggen. De sublicentie mog slechts worden verleend voor de
duur van onderhovige ouereenkomst.
lndien de Beheerder of RVSPV6 constoteert dot inbreuk wordt gemookt, olthons dreigt te
worden gemookt, op het woordmerk of het beeldmerk don zullen de Beheerder en RVSPV6
elkoor over en weer onuerwijld inlichten en elkoor olle informotie met betrekking tot de
geconstoteerde (dreigende) inbreuk verstrekken. De Beheerder en RVSPV6 zuìlen ter zake
von de geconstoteerde en (dreigende) inbreuk geen mededelingen doen aan derden.
Slechts Renport Group of Componies 8.V., in hoor hoedonigheid von merkhouder, is bevoegd rechtsmootregeìen te nemen tegen de geconstateerde (dreigende) inbreuk. De kosten uoor deze rechtsmootregelen zullen in zijn geheel door RVSPV6 worden gedrogen.

Artikel

7.1

7.2

T

Vrijworingen

RVSPV6 vrijwoort RVH en de Beheerder tegen olle oonsproken von derden die verbondhouden met de door RVH en de Beheerder in het koder von deze overeenkomst te uerrichten
werkzoomheden, tenzij zuìke oonsproken het gevoìg zijn von groue nolotigheid of opzet
aon de zijde von RVH of de Beheerder. ln elk gevol is de oonsprokelijkheid von RVH en de
Beheerder beperkt tot het gezamenlijk bedrag von de directievergoeding over het or
woarin het schodetoebrengend feit zich heeft voorgedoan.
De Beheerder droagt zorg voor de correcte oongifte en ofdrocht von euentueel doo hoor
uerschuldigde belostingen en premies ler zoke van haør medewerkers die werkzoa
en
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ten behoeue van RVSPV6 uerrichten en vrijwoort RVSPV6 tegen olle cloims ter zoke von
belastingen en premies somenhongende met deze overeenkomst.

Artikel

8.1
8.2

8.3
8.4

8.5
8.6

8

Duur en opzegging

Deze overeenkomst is oongegaon voor onbepoalde tijd en kon door ieder der portijen
schrifteìijk worden opgezegd tegen het einde uon een kolenderlaar met inochtneming von
een termijn von twee joren.
ln ofwijking von het hierboven gestelde zijn RVH voor zich, de Beheerder voor zich en de
Rood von Commissorissen uon RVSPV6 gerechtigd deze overeenkomst met inochtneming
uon een redelijke termijn - ofhonkeìijk von de omstondigheden von het geuol - te beëindigen ingevol uon een ernstige toerekenbore tekortkoming von de andere portij en eerst nodal de wederportij op hoar tekortkomi ng is gewezen en in de gelegenheid is gesteld hoor
fout te herstellen.
Elk der portijen kon de overeenkomst met onmiddellijke ingong opzeggen indien en zodra
de wederportij bij onherroepelijk gewijsde foilliet wordt verkloard, surseonce uon betoling
oanvroogt, een regeling met al hoar crediteuren treft, het recht verliest om noor Nederìonds recht geheel zelfstondig beschikkingshondelingen te uerrichten of wordt ontbonden.
lndien een von de ondergetekenden van de in dit ortikel genoemde opzeggingsbeuoegdheid
gebruik mookt, zol op de lootste dag uon de looptijd van deze ouereenkomst door RVSPV6
aan de Beheerder ulorden vergoed de waarde von het positieve controctsbelang van deze
ouereenkomst, zooÌs deze waorde in overleg tussen partijen zal worden vostgesteld. Het
positieue controctsbelong wordt gedefinieerd ols de gederfde winst van de Beheerder over
de resterende looptijd von de ouereenkomst en de opzeglermijn.
De Beheerder verplicht zich na het beëindigen von deze overeenkomst de boeken, correspondentie en andere bescheiden die zij in verbond met hoor token onder zich mocht hebben, op eerste verzoek oon RVSPV6 ofte geuen.
Het is de Beheerder niet toegestoon om hoor rechten en uerplichtingen uit deze ouereenkomst ouer te drogen oon een of meerdere andere (rechts)perso(o)n(en).

Artikel9 Kennisgeuingen
9.1 Alle kennisgeuingen en mededelingen

in verbond met de uitvoering van deze overeenkomst
zullen worden uerzonden per brief of per teìefox aon de betreffende odressen zools hieronder uermeld, don wel aan enig onder odres dot door een partijbij de overeenkomst op enig
moment oande ondere parlijopdewijzezoolsin ditortikelvermeldis medegedeeld.Adreswijzigingen zijn eerst van krocht nodol daarvon op de wijze zoals in dit ortikel vermeld oon
de andere portij is kennìsgegeven.

RVSPV6
Renport Vostgoed SPV 6 B.V.
T.o.v. de uoorzitter von de Road von Commissorissen
Nossouloon 4

2514J5 Den Hoog
telefoon: 070 - 3180055

e-moiì:

vostgoed @renport.nl

RVH
Renport Vostgoed Holding N.V.
T.o.v. de voorzitter uon de Rood uon Commissorissen
Nossouloon 4

2514)S Den Hoog
telefoon: 070 - 3180055

e-moil:

vostgoed@renport.nì
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De Beheerder
Renport Vostgoed Monogement B.V
T.o.v. de directie
Nossouloon 4

2514

lS

Den Hoog

telefoon: 070 - 3180055

e-nroil:

vcrstgoed @renport.nl

Artikel l0
Wijzigingen
10.1 Wijzigingen of aonuulìingen
sch

uon deze overeenkomst kunnen op ieder moment moor olleen
riftelij k worden overeen gekomen.

Artikel 11 Toeposselijk recht en jurisdictie
i 1 .1 Op deze ouereenkomst is Nederlonds recht uon toepossing. Alle

geschiìlen, welke mochten
ontstoon noor oonleiding von de onderhouige overeenkomst dan wel uon nodere overeenkomsten, diedaarvan hetgevolg mochten zijn,zullenworden beslechtovereenkomstig het
Mediotio n reglem ent uon h et N ed erlon d s Arbitroge lnstituut"

Artikel 12 Kosten
12.1 Alle kosten verbondhou

dende met het opstellen vøn deze ouereenkomst komen uoor reke-

ning uon RVSPV6.

Artikel 13 Afstond uon recht op ontbinding
13.1 Beide portijen doen hierbij uitdrukkelijk ofstond

uan hun recht de ontbinding von deze overeenkomst te uorderen en op enige wijze deze ouereenkomst in of buiten rechte oon te tosten.
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Aldus overeengekomen en in tweeuoud opgemookt en ondertekend te Den Hoog op 23 oktober
2017

Renport Vo

qoed SPV 6 B.V

H.O.M. de Wolf

Ren

T.H

Renpurt Vostgoerl Holding

f

H.O.M

B.V

Renport Vostgoed SPV 6 B.V
F.A.l. Thomossen

Holding N.V

Ren

T.H

h

rn

Renport Vostgoed Holding N.V
F.A.l. Thomossen

Renport Vostgoed Monogement B.V
H.O.M. de Woìf

Monogement B.V
T

Renport Vostgoed Monogement B.V
F.A.l. Thomossen
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Sqmenstelling deelportefeuilles noor de stond per

I oktober 2017

Kernportefeuille
Aìmere

Kotern stroot

Amsterdom
Amsterdom
Bussum

Joop Geesinkweg
Poosheuuelweg

Den Hoog
Den Hoog
Den Hoog

Alexonderstroot
Binckhorstloo n
Kerketuinenweg
Loon von Kopenhogen
Poul Krugerstroot
Fokkerstroot
Meentwoì
Stotionsweg
Linker Rottekode

Dordrecht
Hoorlem
Leusden

Nieuwegein
Oosterbeek

Rotterdom

Meerweg

Veldhouen

De Run

Velp

Arnhemsestraotweg
Loonokkerweg

Vionen

Verkoopportefeuille
Amsterdom
Borendrecht
Breda

Bunnik
Dordrecht
Dordrecht
Driebergen
Elst
Heerenveen

Hilversum
Hoofddorp
Houten
Nijmegen
Oldenzool
Schiedom
Veenendool
Woddinxveen
Zaondom

Krijn Toconiskode
Kolding

Druivenstroot
Regulierenring
Voorstraot / Kolfstraot
Auenturijn
Founoloan

Stationsstroot
Bu rgemeester Fol kenoweg
Utrechtseweg

Diomontloon
Voorveste
Kerkenbos

Morconistroot
Fortunoweg

Wiltonstroot
Coenecoop
Rechte Tocht
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