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OVEREENKOMST TOEZICHT. BEHEER EN VERGOEDINGEN

De ondergetekenden:

RenportVostgoed SPV 7 8.V., stotutoir gevestigd te Den Hoog, kontoorhoudende te: 2514lS
Den Hoog, Nossouloon 4, ingeschreuen in het Hondelsreglster onder nummer 695541 61, hierno
te noemen.'RVSPVT';

en

Renport Vostgoed Holding N.V., stotutoir gevestigd te Den Hoog, kontoorhou dende te: 2514
lS Den Hoog, Nossouloon 4, ingeschreven in het Hondelsregister onder nummer ¿43¿8¿27,
hierno te noemen: 'RVH';

en

Renport Vostgoed Monogement 8.V., stotutoir geuestigd te Den Hoag, kontoorhoudende te:
2514 )S Den Haog, Nossouloon 4, ingeschreuen in het Hondelsregister onder nummer
243¿7420, hierno te noemen: 'de Beheerder';

in oonmerking nemende:

Algemeen
o. dot RVSPVT belegt in (belongen in) onroerende zaken;
b. dot RVSPVT behoefte heeft oon een kundige directie die nomens hoar de hierboven ge-

noemde octiviteiten uitvoert en doaraon ìeidinggeeft;
c. dot de Beheerder de organisatie, expertise en fociliteiten heeft om directie te voeren ouer

(belongen in) onroerende zaken en dot de Beheerder derholve is benoemd tot stotutoir be-
stuurder von RVSPVT;

luridische splítsing
d. dotop 6 september2OlT een juridische afsplitsing von krochtis geworden woorbij RVH:

i. RVSPVT heeft opgericht ols een verkrijgende vennootschop en enig aandeelhouder
von RVSPVT is geworden;

ii. onder olgemene titel een deel uon hoor octivo, possivo en rechtsverhoudingen oon
RVSPVT heeft overg edrogen;

Toezicht en Beheer
e. dot in september 2017 door de voorzitter en leden von de Rood uon Commissorissen uon

RVH en de Beheerder een governonce convenontis ondertekend houdende - kort gezegd-
datde Rood von Commissorissen von RVH, zolong RVH enig oondeelhouderis uon RVSPVT

en RVSPVT geen eigen commissorissen heeft benoemd, de focto optreedt ols Rood von
Commissorissen vd n RVSPVT;

f. dot RVH enig oondeelhouder is von RVSPVT en dot RVH ter bewoking van hoor belongen
noost de Beheerder is benoemd tot stotutoir bestuurder von RVSPVT;

Co n tí n ur teits pe rs p ectieue n / Ba n ken
g. dat de continuiteitsperspectieven von RVSPVT complex zijn nu de finoncierende hgpo-

theekbonk (FGH Bonk N.V.) heeft oangezegd de finoncienng no 30 juni 17 niet te willen
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verlengen maor bereid te zijn de mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot een ge-
controleerde ofbouw von de portefeuille of deze teliquideren teneinde te komen tot volle-
dige oflossing uon de leningen, en, indien de uerkoopopbrengst niet uoìdoende zou bìijken
te zijn uoor volledige oflossing, verhooì te nemen op debezittingen uon RVH en de ondere
ofgespìitste uen nootscho p;

Ðeelportefeuílles
h. dot de compìexe contlnuTteltsperspectleuen tot geuolg hebben dot RVSPVT een duole be-

leggingsstrotegie moet uoeren woorbij de uostgoedportefeuilìe wordt gesplitst in twee
deel portefeujlles:
i. de kernportefeuille die de objecten beuot die RVSPVT in beginseì wil behouden uon-

wege hun commerciële en finonciële oontrekkelijkheid ols beleggingsobjecten, welke
deelportefeuille voorolsnog geen objecten bevoU

ii. de verkoopportefeuille die de objecten bevot die uoor verkoop zijn aangewezen ten-
einde obligovermindering door verkopen te reoliseren;

i. dot de somenstelling uon de twee deelportefeuilles uit opportuniteitsoverwegingen von tijd
tot tijd door de Beheerder met goedkeuring von de Rood von Commissorissen kon worden
gewijzigd;

Dírectieuergoedíng
j. dot het op grond von olgemeen oonvoorde bednjfseconomìsche uitgongspunten wenseìijk

is dot de Beheerder een beloning krijgt die de octiviteiten reflecteert die hij per deelporte-
feuille uerricht;

k. dotop 16 en2l juni 2017 overleg werd gevoerd en ouereenstemming op hoofdlijnen werd
bereikt tussen de Rood von Commissorissen uon RVH en de Beheerder over het uitgongs-
punt dot, indien verkoop uon grote delen von de portefeuille door de bonken zou worden
geëist in het koder uon verìenging of opzegging von de finonciering, overgegoon zou wor-
den op een voriobele, winstofhonkelijke berekening uon de directievergoeding woorbij de
Beheerder 25o/o von de cumuìotieve resultoten zou toekomen, een en ander noder uit te
werken zodra duidelijk zou worden hoe de ofsproken met de bonken zouden worden uorm-
9e9even:

k. dat aan het ouereenkomen von een winstofhonkelìjke vergoeding de uolgende overwegin-
gen ten grondslog logen:
i. tijdens de gesprekken met de bonken eind2016 ouer de consequenties von het door-

breken von de LtV-convenont, werd door de bonken geëist dal de directievergoeding
met ingong von 1 jonuori 2017 zou worden verloagd tot EUR 800.000, oon welke eis
de Beheerder onder protest heeft meegewerkt teneinde zo zorgle dragen doldeban-
ken niet tot onmiddellijke opeising von hun vorderingen zouden overgaon;

ii. de jaorrekening 2016 uon RVH toonde een eigen uermogen von circo EUR 6,7 miljoen
bij een getoxeerde morktwoordevan de portefeuille uon EUR 97,4 miljoen en een door
toxoteurs opgegeven executieopbrengst uon EUR 69,3 miljoen; de openingsbolons
von RVSPVT toonde een eìgen uermogen von EUR 0,8 miìjoen negotief;

iii. executie of liquidotie von de portefeuille uon de portefeuille zou zonder twijfel ge-

schieden tegen oonzienlijk logere uerkoopopbrengsten don morktwoorde en door'
mee het eigen vermogen loten uerdwijnen;

iv. bij brief uon 19 mei 2017 deelde FGH Bonkoon RVH mee definonciering no 30 juni
2017 niet te willen uerlengen moor bereid te zijn de mogelijkheden te onderzoeken
om te komen tot een gecontroleerde ofbouw van de portefeuille of deze te liquideren
teneinde te komen tot uolledige oflossing von de leningen, en, indien de verkoopop-
brengst niet uoldoendezou blijken te zijn voorvolledige oflossìng,verhoal te nemen
op debeziltingen uon RVH en de ondere ofgesplitste vennootschop;

u. ING Bonk gof rond die tijd oon wel bereid te zijn tot verlenging von de finonciering
moor een oonzienlijke ofbouw von de portefeuille nog lijk te uinden;
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vi. RVH kon zich op dot moment niet ueroorlouen een selectieprocedure in te goon die
nodig wos om een nieuwe Beheerder oon te trekken die bereid wos zich in te werken
en de noodzokeìijke werkzoomheden uit te uoeren tegen deloge vergoeding die de
bonken bereid woren toe te stoon, terwijì de Beheerder dilinzog en zich bereid toonde
mee te denken over een creotieve oplossing die werd gevonden in een voriobele,
wi nstofho n kelij ke berekeni n g uo n de di rectieuergoedi n g;

vii. RVH (ìoter: RVSPVT) uond het gewenst zoveel mogeìijk liquiditeiten in de uennoot-
schdp te kunnen houden en zonodig oon te wenden voor oflossing op de bunkfinun-
ciering, olthons dit orgument in de onderhondelingen met de bonk te kunnen inzet-
ten;

uiii. de Beheerder toonde zich bereid voor de verkoopportefeuille of te zien von een uoste
vergoeding in ruil voor een vanabele, wjnstofhonkelijke vergoeding, mits die vono-
beìe vergoeding in potentie een zodanige omvong zouhebben dalde Beheerder ode-
quoot werd beìoond voor het risico dot hij nom met deze ruil;

ix. een uergoeding met opeisboarheid en betoling ochteraf gof RVH (loter: RVSPVT) een
liquiditeitsvoordeel en meer oflossingscopociteit noar de bank terwijl de Beheerder
een liquiditeitsnodeel onderuindt en bouendien het risico loopt dot RVH (loter:
RVSPVT) voorofgoond oon het betolingsmoment foiìleert of anderszins in betolings-
onmocht geraokl;

x. bij de totstondkoming van de splitsìng bleek dot de bonken niet bereid woren de ven-
nootschoppen ouer en weer te ontsloon uit oonsprokelijkheid voor elkoors schulden
zodot ook no de splitsing oonzienlijke continuiteitsrisico's bìeven bestaon uoor RVH

en hoor twee dochtermootschoppijen welke risico's RVSPVT mitigeert door toepos-
sing uon de voriobele, winstofhonkelijke vergoeding die leidt tot opschorting uon de
betoling uon de directievergoeding tot no verkoop uon de verkoopportefeuille;

xi. dot somenuottend geldt voor RVSPVT dal de uoriobele vergoeding (o) in lijn wordt
gebrocht met de octivitejten die worden uerricht, (b) olleen verschuldigd is ols doad-
werkelijk winst is gereoliseerd, (c) een liquiditeitsvoordeel oplevert, (d) een bij de cre-
diteuren ochtergesteld korokter krijgt wot onderhondelingen met de (nieuwe) finan-
ciers vergemokkeìijkt, en (e) een deeì von het risico verschuift von RVSPVT noor de
Beheerder;

xii. dot somenvottend geldt voor de Beheerder dal de vonobele uergoeding (o) in lijn
wordt gebrocht met de octiviteiten die worden verricht, en (b) hoger kon uitvollen
omdot een deel uon het risico uerschuift uon RVSPVT naor de Beheerder;

dot 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. voor de kernportefeuille: per kwortoolO,160/ovon de som der octiuo en3,650/o von de

in een kwortool gereoliseerde nettohuurinkomsten , betaalboor per kwortool;
ii. voor de verkoopportefeuille: een uergoeding gelijk aan 25o/o von de cumulotieve re-

sultoten op deze deelportefeuille, betoolbaar na uerkoop en levering von de lootste
onroerende zook uit de uerkoopportefeuille;

dot ols stortdotum voor de vergoedingen en voor de cumulotieve resultoten zoì worden
genomen 1 oktober ¿017, zijnde de dotum van de eerste cijferopstelling no totstondko-
ming uon de splitsing;
dot indien de beleggingsstrotegie von RVSPVT uoor de uerkoopportefeuille op enig moment
wijzigt von een uerkoopstrotegie noor een holdstrolegie, bijvoorbeeld omdot de bonk ver-
dere obligovermindering niet meer noodzokelijk ocht of omdot herfinonciering heeft
plootsgevon den, de Beheerder het recht heeft te verzoeken het tot dot moment uoorwoor-
delijk uerschuldigde bedrog von de directievergoedìng beloolbaor te stellen;

Goedkeuring Raad uan Commíssarissen
o. dot in ortikel 10lid 3 von de stotuten von RVSPVT isbepoold dotde olgemene vergodenng

m

n

uon RVSPVT het soìoris, het eventueel tontième en de overige arbeids
directeur bepooll;

rwoorden von een
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dalop grond uon (de geest von) het gouernonce convenont de Beheerder, ols tot vertegen-
woordiging bevoegde uon RVH in zijn hoedonigheid von enig oondeeìhouder von RVSPVT,
devoorafgoønde goedkeuring behoeft von de Rood uon Commissorissen uon RVH voor het
oangøan von deze overeenkomst;
dot op 23 oktober 2017 door de Rood von Commissorissen uon RVH goedkeuring is uer-
leend oon de inhoud von deze ouereenkomst, welke goedkeurin g werd vostgelegd in de no-
tulen uon de desbetreffende vergodenng von de Rood uon Commissorissen von RVH;

uerkloren te zijn ouereengekomen øls uolgt:

Artiket I Rood uEn Commissorissen

1.1 Zolang RVH enig oondeelhouder is von RVSPVT en RVSPVT geen eigen commissorissen
heeft benoemd, treedt deRaad von Commissorissen von RVH de focto op ols de Rood uon
Commissorissen uo n RVSPVT.

1.2 Met ingong von 1 oktober 2017 is RVH gerechtigd, ols tegenprestotie voor het ter beschik-
king stellen von zijn roodvon commissorissen, een uergoeding oon RVSPVTin rekening te
brengen ter grootte von € 250 per kwortool, te verhogen met de wettelijk uerschuldigde
omzetbelosting.

Artikel 2 Stotutoir bestuurders

2.1
2.2

Zolong RVH enig oondeelhouder is, zoì RVH optreden ols stotutoir bestuurder uon RVSPVT.
Met ingong von 1 oktober 201 7 is RVH gerechtigd, ols tegenprestotie uoor het optreden ols
stotutoir bestuurder, een uergoeding aan RVSPVT in rekening te brengen ter grootte von
€ 250 per kwortool, te verhogen met de wettelijk verschuldigde omzetbelosting.
De Beheerder is met ingang von 6 september 2017 benoemd tot stotutoir bestuurder von
RVSPVT en is gerechtigd uergoedingen oon RVSPVT in rekeninglebrengen zools hieronder
beschreven in de ortikelen 4 en 5.
De stotutoir bestuurders uon RVSPVT vervullen in hun hoedonigheid von stotutoir bestuur-
ders alle noodzokeìijke directietoken overeenkomstig de eisen die doaraon in deze over-
eenkomst en in de von tijd tot tijd toeposselijke wet- en regelgeving worden gesteld.
Meerin het bijzonder drogen de stotutoir bestuurders er zorg voor dot de personen die zijn
belost met het dogelijks bestuur von RVSPVT betrouwboor en voldoende deskundig zijn om
de benodigde werkzaomheden te kunnen vervuìlen.
Binnen degrenzen gesteìd door de wet, de stotuten en de Rood von Commissorissen, ols-
mede rekeninghoudend met de gerechtuoordigde belongen von oììe bij RVSPVT betrokke-
nen, stoot het de stotutoir bestuurders vrij de uitvoering uon de hun opgedrogen werk-
zoamheden op zelfstondigewijze en nooreigen inzichtin te richten.

2.4

¿.3

2.5

¿.6

Artikel 3 Non-exclusiuiteit

3.1 De statutoir bestuurders behouden zich het recht voor om tijdens de duur von deze over-
eenkomst en doarno ols bestuurder, beheerder of oduiseur uoor beleggingen in (belongen
in) onroerende zaken op te treden voor onderen don RVSPVT.

Artikel4 Directieuergoeding Beheerder

4.1 Totl oktober20lTisde Beheerdergerechtigdtoteenuostedirectieuergoedingdie(noar
tijdsgelong en noor "bonk-belong") wordt berekend ols: € 800.000 * 9/1¿* 1/3 =
€ 200.000.

4.2. Met ingong von 1 oktober 2017 besloal de directievergoeding van de eheerder voor
kernportefeuiìle uit twee componenten: een ossetscomponent en een h urcomponent
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4.2.1 Assetscomponent RVSPVT is oon de Beheerder uerschuldigd een bedrog gelijk oon
0,160/o von de som der octivo von RVSPVT op de ìootste dag von een voorofgaand
kwortooì, weìke vergoeding per kolenderkwortool op foctuurbosis bij vooruitbetoling
betoolboor is.

4.2.2 Betoling assetscomponent Focturotie von de ossetscomponent zol op uoorschotbo-
sis plootsuinden oon het begin uon ieder kwortool voor het danlopende kwortool. No
ofsìuiting von de finonciële positie von RVSPVT over het voorofgaande kwortool zol
een eindu frekening plrrulsvinden.

4.2.3 Huurcomponent RVSPVT is oon de Beheerder verschuldigd een bedrog gelijk oon
3,650/o von de in een kwortool gereoliseerde nettohuurinkomsten (brutohuurinkom-
sten minus leegstond en exclusief seruicekosten) von RVSPVT.

4.2.4 Betaling huurcomponent Focturotie von de huurcomponent zal op uoorschotbosis
plootsuinden oon het begin uon ieder kwortool voor het don lopende kwartool. No
ofsìuiting uon de finonciële positie uon RVSPVT over het voorofgoonde kwortool zol
een eindofrekening plootsvinden zodot de huurcomponent 3,650/o ouer de doodwer-
kelijk geincosseerde nettohuu rinkomsten is.

4.3 Met ingong uon 1 oktober 2Q17 bedroagt de directieuergoeding uon de Beheerder voor de
uerkoopportefeuiìle 25o/o van de cumulotief door RVSPVT gereoliseerde winst no belostin-
gen over de periode vonof 1 oktober 201 7 tot en met de dotum uon verkoop van de lootste
onroerende zoak. De directievergoeding uoor de uerkoopportefeuille kon niet negotief zijn.
4.3.1 De winst uon RVSPVT wordt voor de berekening von de directieuergoeding berekend

uolgens debepalingen von Titel 9 Boek 2 BW olsmede debij RVSPVT gebruikelijke
grondslagen. RVSPVT zol in zijn boeken een uoorziening uormen voor de voorwaor-
d elij k o o n de Beh ee rder ve rsc h ul digde dir ectieverg oedi n 9.

4.3.2 No verkoop von de lootste onroerende zaokuil de verkoopportefeuille, of indien de
beleggingsstrotegie uon RVSPVT voor de verkoopportefeuilìe op enig moment wijzigt
von een verkoopstrotegie noor een holêslrotegie, zol de Beheerder een eindbereke-
ning opstellen von de directievergoeding en de hem toekomende directievergoeding
op foctuurbosis oon RVSPVT in rekening brengen.

4.4" De somenstelling von de initiële kernportefeuille en de verkoopportefeuille js beschreuen in
Bijloge 1 bij deze overeenkomst. Ponden kunnen no goedkeuring uon de Rood uon Com-
missorissen worden uerplootst tussen de kern- en verkoopportefeuilles, moor sìechts oìs
een herrekening uon de directievergoeding pìootsvindt met terugwerkende krocht tot 1 ok-
tober 201 7.

4.5 De door de Beheerder te foctureren directieuergoedingen worden verhoogd met de utettelijk
uersc h uldi g de omzelbelo sti n g.

4.6 De door de Beheerder verzonden focturen zullen door RVSPVT binnen vijf werkdogen no
foctuu rdotum worden voldoon.

4.7 Het is RVSPVT niet toegestoon uorderingen die zij heeft of krijgt op de Beheerder te verre-
kenen met hoor betolingsuerplìchtingen oan de Beheerder onder deze overeenkomst, noch
mog RVSPVT kortingen toepossen op haør betolingsverplichtingen aon de Beheerder.

4.8 Buiten de hiervoor genoemde vergoedingen vollen:
a. de specifieke eigen kosten von RVSPVT (zools kosten in verbond met: oprichting, re-

gistroties, vergunningen, (holf)jooruerslogen, occountontscontroles, juridische en
fiscole odviezen, mokeloors en bemiddelaars, verzekenngen, en verder kosten uon
commissarissen von RVSPVT);

b. de kosten uon introductie, pìootsing, morketing en promotie;
c. de kosten von informotieverschoffing;
d. de kosten of uergoedingen te betolen aan derden (wooronder odviseurs) in verbond

met potentiële of gereoliseerde aon- en verkopen uon onroerende zaken uoor zouer
deze kosten niet in rekening zijn te brengen oon derden;

e. de kosten of uergoedingen betoold øan derden (zools de kosten von externe odvi-
seurs, mokeloors en bemiddeloors) in verbond met potentiëìe of gereoliseerde oan-
en uerkopen von onroerende zoken:
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f de kosten verbondhoudende met de instondhouding en exploitatie von de onroe-
rendezoken uon RVSPVT.

Artikel5 Administratiekostenbijseruicekosten

5.1 Administrotiekosten zijn de kosten die gemookt moeten worden om de boven de huurprijs
in rekening te brengen kosten voor ìeveringen en diensten (de servicekosten) te kunnen
odmlnistreren erì met de huurders uon RVSPVT te uerrekenen. Deze kosten betreffen onder
meer: het boeken en betolen von focturen, het opstelìen von ofrekeningen, het berekenen
uon uerdeelsleutels, het opmoken von een voorsteì met nieuwe voorschotten servicekosten,
het beontwoorden von vrogen over de ofrekeningen, etc. RVSPVT brengt deze odministro-
tiekosten aon hoar huurders in rekening en de Beheerder brengt deze kosten weer oon
RVSPVT in rekening. Doormee is deze kostenuergoeding neutrool voor RVSPVT. Het per-
centoge in verbond met de uergoeding van de odministrotiekosten is uostgesteld op 5o/o

over olìe servicekosten.

Artikel6 Merknqqm, beeldmerk

6.1 De Directievergoeding Beheerder behelst mede de vergoeding te zijn uoor een niet-excïu-
sieue sublicentie uoor het Benelux-gebied aon RVSPVT voor gebruik uon het woordmerk
RENPART, geregistreerd bij het Benelux-Bureou uoor de lntellectuele Eigendom onder de-
potnummer 119O715, en het Renport-beeldmerk, geregistreerd bij het Benelux-Bureau
uoor de lntellectuele Eigendom onder depotnummer 1190717, voor het gebruik ten be-
hoeve uon de actiuiteiten von RVSPVT, zulks in overeenstemming met de woren en diensten
wooruoor genoemde merken zijn ingeschreven.

6.2 RVSPVT uerplicht zich om de onder 6.1 genoemde merken op normole wijze te gebruiken
in dezin uon het Benelux Verdraginzake de lntellectuele Eigendom en olle hondelingen te
verrichten die nodig zijn voor het in stond houden von de merkrechten olsmede zich te
onthouden uon olle hondelingen die daorvoor schodelijk kunnen zijn.

6.3 De onder 6.'l uerleende sublicentie wordt slechts uerìeend voor de duur uon en onder de
voorwoarden zoals genoemd in deze overeenkomst.

6.4 Het is RVSPVT zonder voorolgaande schriftelijke toestemming von de licentiegever von de
Beheerder, Renport Group of Componies 8.V., niet toegestoon om onder de bij deze over-
eenkomst uerleende sublicentie verdere sublicenties te verlenen oan derden. lndien Renport
Group of Componies B.V. toestemming verleent aon RVSPVT om een sublicentie oon een
derde te verìenen, is RVSPVT verpìicht de verplìchtingen zoolsbepaold in onderhouige over-
eenkomst aan die derden op te leggen. De sublicentie mog slechts worden verleend voor de
duur von onderhovige ouereenkomst.

6.5 lndien de Beheerder of RVSPVT constoteert dot inbreuk wordt gemookt, althons dreigt te
worden gemookt, op het woordmerk of het beeldmerk dan zullen de Beheerder en RVSPVT
elkoor ouer en weer onverwijld inlichten en elkoor olle informotie met betrekking tot de
geconstoteerde (dreigende) inbreuk verstrekken. De Beheerder en RVSPVT zulìen ter zoke
van de geconstoteerde en (dreigende) inbreuk geen mededelingen doen aon derden.

6.6 Slechts Renport Group of Componies 8.V., in haor hoedonigheid von merkhouder, is be-
voegd rechtsmootregelen te nemen tegen de geconstoteerde (dreigende) inbreuk. De kos-
ten uoor deze rechtsmootregelen zullen in zijn geheel door RVSPVT worden gedragen.

Artikel T Vrijworingen

7.1 RVSPVT urijwoort RVH en de Beheerder tegen olle oonsproken uon derden die verbondhou-
den met de door RVH en de Beheerder in het kader von deze ouereenkomst te verrichten
werkzoomheden, tenzij zulke aanspraken het gevolg zijn van groue nolotigheid of opzet
oon de zijde van RVH of de Beheerder. ln elk gevol is de aonsprakelijkheid von RVH en de
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Beheerder beperkt tot het gezomenlijk bedrog uon de directievergoeding over het joor
woorin het schodetoebrengend feit zich heeft voorgedoan.

7.2 De Beheerder droaglzorgvoor de correcte oongifte en ofdrocht von eventueel door hoor
verschuldigde belostingen en premies ter zoke van hoor medewerkers die werkzoomheden
ten behoeve von RVSPVT verrichten en urijwoort RVSPVT tegen oìle cloims ter zoke von
belostingen en premies somenhongende met deze overeenkomst.

Artikel 8 Duur en opzegging

8.1 Deze overeenkomst is aangegoon voor onbepoalde tijd en kon door ieder der portijen
schrifteìijk worden opgezegd tegen het einde uon een kolenderjoor met inochtneming von
een termijn uon twee joren.

8.2 ln ofwijking uon het hierboven gestelde zijn RVH voor zich, de Beheerder uoor zich en de
Rood von Commissorissen von RVSPVT gerechtigd deze overeenkomst met inochtneming
von een redelijke termijn - ofhonkelijk uon de omstondigheden von het geval - te beë,indi-
geningevolvoneenernstigetoerekenbaretekortkomingvon deondere portijeneerstno-
dot de wederportij op haor tekortkomingis gewezen en in de geìegenheid is gesteld hoor
fout te herstellen.

8.3 Elk der portijen kon de overeenkomst met onmiddellijke ingong opzeggen indien en zodra
de wederportij bij onherroepelijk gewijsde foilliet wordt verklsord, surseonce uan betoling
oonvroogl, een regeling met al haor crediteuren treft, het recht uerliest om naor Neder-
londs recht geheel zelfstondig beschikkingshondelingen te uerrichten ofwordt ontbonden.

8.4 lndien een uon de ondergetekenden von de in dit ortikel genoemde opzeggingsbevoegdheid
gebruik mookt, zal op de lootste dog van de looptijd van deze ouereenkomst door RVSPVT
aon de Beheerder worden vergoed de waarde von het positieve controctsbelang van deze
ouereenkomst, zools deze waarde in overleg tussen portijen zal worden vostgesteld. Het
positieue controctsbelong wordt gedefinieerd ols de gederfde urinst von de Beheerder ouer
de resterende looptijd uon de ouereenkomst en de opzegtermijn.

8.5 De Beheerder uerplicht zich no het beëindigen von deze overeenkomst de boeken, corres-
pondentie en ondere bescheiden die zij in uerbond met hoor token onder zich mocht heb-
ben, op eerste uerzoek oon RVSPVT alte geuen.

8.6 Het is de Beheerder niet toegestoon om hoor rechten en verplichtingen uit deze overeen-
komst ouer te drogen oon een of meerdere andere (rechts)perso(o)n(en).

Artikel9 Kennisgeuingen

9.1 Aìle kennisgevingen en mededelingen in uerbond met de uitvoering van deze ouereenkomst
zullen worden verzonden per bnef of per telefax aan de betreffende adressen zools hieron-
der uermeld, don wel aon enig onder odres dot door een portij bij de ouereenkomst op enig
moment aon de andere portij op dewijze zools in dit ortikel vermeld is medegedeeìd. Adres-
wijzigingen zijn eerst von krocht nodal daarvon op de wijze zoals in dit ortikel vermeld oon
de andere portij is kennisgegeven.

RVSPVT
Renport Vostgoed SPV 7 B.V.
T.o.v. de voorzitter van de Rood uon Commissorissen
Nossouloon 4
¿51415 Den Haog
telefoon: 070 - 3180055
e-mail: vostgoed @renpart.nl
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RVH
Renport Vostgoed Holding N.V.
T.o.u. de voorzitter von de Rood von Commissorissen
Nossouloon 4
2514)S Den Hoog
teìefoon: 070 - 3180055
e-moiì: vostgoed@renport.nl

De Beheerder
Renport Vostgoed Monogement B.V
T.o.v. de directie
Nossouloon 4
2514J5 Den Hoog
teìefoon: 070 - 3180055
e-moil: vostgoed@renport.nl

Artikel l0 Wiizigingen

10.1 Wijzigingen of oonvullingen von deze overeenkomst kunnen op ieder moment moor olleen
sch riftelij k worden ouereengekomen.

Artikel 11 Toeposseliik recht en iurisdictie
11.1 Op deze ouereenkomst is Nederlands recht von toepossing. Alle geschillen, welke mochten

ontstoon naor oonleiding von de onderhavige ouereenkomst don wel von nodere overeen-
komsten, diedaarvon hetgevolg mochten zijn,zullen worden beslechtouereenkomstig het
Mediotion reglement vo n het Nederlo n d s Arbitrage I n stitu ut.

Artikel l2 Kosten

1¿.1 Alle kosten verbondhoudende met het opstellen van deze ouereenkomst komen voor reke-
ning von RVSPVT.

Artikel 13 Afstond uon recht op ontbinding
1 3.1 Beide portijen doen hierbij uitdrukkelijk ofstond uon hun recht de ontbindìng van deze over-

eenkomst te vorderen en op enige wijze deze overeenkomst in of buiten rechte oon te tos-
ten.
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Aìdus overeengekomen en in tweevoud opgemaokt en ondertekend te Den Hoag op 23 oktober
2017.

Renport Vostgoed SPV 7 B.V
H M. de Wolf

ed SPV 7 B.V
oorn

Renpart Vostgoed SPV 7 B.V
F.A.l. Thomøssen

n Monagement B.

H.O.M. de Wolf

s Holdirtg N.V
H.O.M. de

Ren
T. Ho

S ed Holding N.V

f

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

,

Monogement B.V

Renport Vostgoed Monogement B.V
F.A.l. Thomossen
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BI'IAGE 1

Sqmenstelling deelportefeuilles noor de stond per 1 oktober 2O17

Kernportefeuille

Verkoopportefeuille
Almere
Amersfoort
Amsterdom
Arnhem
Boorn
Deventer
Doetinchem
Drochten
Eindhoven
Enschede
Enschede
llsselstein
Meppel
Rotterdom
Rotterdom
Tilburg
Utrecht
Veenendool

Tro nsi storstroot
Softworeweg
Hogedoornplein
Willemsplein
Rutgers von Rozenburgloon
Moogdenburgstroot
Gilden broedersìoon
Zonnedouw
Sint Antoniusstrodt
Nijverheidstroot
Pontheon
Floridoloon
lndustrieweg
Corkstroot
Rosestraot
Stationsstroot
Oudenoord
Turbinestraot
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