
KUil

a.
b.

c.

d.

e.

f

I

OVEREEN KOMST TOT DIRECTIEVOERING

De ondergetekenden:

Renport Vostgoed Holding N.V., stotutoir gevestigd te Den Hoag, kontoorhou dende te: 2514
lS Den Hoog, Nassouloon 4, ingeschreven in het Hondelsregister onder nummer 24328227,
hierno te noemen: 'RVH';

en

Renport Vostgoed Monogement 8.V., stotutoir gevestigd te Den Hoog, kontoorhoudende te:
2514 )S Den Hoog, Nossouloon 4, ingeschreuen in het Hondeìsregister onder nummer
¿43274¿0, hierno te noemen: 'de Beheerder';

in oonmerking nemende:

dot RVH belegt in onroeren de zoken en belangen in onroerende zaken;
dot RVH behoefte heeft oon een kundige directie die nomens hoar de hierbouen genoemde
sctiuiteiten uitvoert en d a ar aan leidi n g geeft;
dol de Beheerder de orgonisotie, expertise en fociliteiten heeft om directie te uoeren ouer
onroerende zaken en belongen in onroerende zaken:
dol de Beheerder sinds 23 nouember 2001 de directie ouer RVH voert en sinds 25 februan
2013 onder de hieronder vermelde uoorwoorden;
dot op 6 september 2O17 een juridische ofsplitsing uon krocht is geworden woarbij RVH
onder olgemene titel een deel von hoor octiuo, passivo en rechtsverhoudingen heeft over-
gedrogen aon Renport Vostgoed SPV 6 B.V. en Renport Vostgoed SPV 7 8.V., noor oanlei-
ding woorvan enkele onderdelen van deze ouereenkomst tot directievoering werden her-
zien:
dotin ortikel 15lid 5 vonde stotuten uon RVH isbepaalddolderaadvan commissorissen
von RVH de beloning en de verdere arbeidsvoorwoorden uon ieder von de directeuren von
RVH vaststelt;
dol op 23 oktober 2017 door de Rood von Commissorissen von RVH goedkeuring is ver-
leend oon deinhoud vondeze ouereenkomst, welkegoedkeuringwerd uostgelegdin de no-
tulen uon de desbetreffende vergodenng von de Rood van Commissorissen von RVH;

uerklqren te zijn ouereengekomen ols uolgt:

Artikel I Støtutqir bestuurder

1.1 De Beheerder is met ingong von 23 nouember 2001 benoemd tot stotutair bestuurder uon
RVH en vervult in deze hoedonigheid olle noodzokelijke directietoken ouereenkomstig de
eisen die daaroonin deze overeenkomst en in von tijd tot tijd toeposselijke wet- en regel-
geving worden gesteìd.

1.2 Meerin helbijzonder draagt de Beheerder er zorg uoor dot de personen die zijn belost met
het dogelijks bestuur uon RVH betrouwboor en voldoende deskundig zijn om de benodigde
werkzoomheden te kunnen vervullen.
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1.3 Binnen de grenzen gesteld door de wet, de stotuten en de Rood von Commissorissen von
RVH, olsmede rekeninghoudend met de gerechtvoordigdebelongen uon olle bij RVH betrok-
kenen, stoot het de Beheerder vrij de uitvoering van de haor opgedrogen werkzoomheden
op zelfstondige wijze en noor eigen inzicht in te richten.

Artikel2 Non-exclusiuiteit

¿.1 De Beheerder behoudt zich het recht uoor orn Iijdens de duur van deze ouereenkomst en
doorno ols bestuurder,beheerderof oduiseuruoorbeìeggingenin onroerendezoken en be-
longen in onroerende zoken op te treden uoor onderen don RVH.

Artikel 3 Directieuergoeding Beheerder

3.1 De directievergoeding van de Beheerder is per kolenderkwortaal gelijk oon een kwort pro-
mille (0,25oloo) von het geconsolideerde bolonstotoøl uon RVH op de lootste dog von het
voorofgoande kwo rtool.

3.2 Focturotie von de directievergoedìng zol plootsvinden in uier kwortooltermijnen, welke ter-
mijnen telkenmole per koìenderkwortool op voorschot- en foctuurbosis bij vooruitbetoling
belaolbaor zijn met een eindofrekening bjnnen zes weken nodien.

3.3 De hieruoor bedoelde oon de Beheerder te betolen bedragen worden uerhoogd met de wet-
telijk versch uldigde omzetbelosting.

3.4 De door de Beheerder verzonden focturen zullen door RVH binnen uijf werkdogen no fac-
tuurdotum worden voldoo n.

3.5 Het is RVH niet toegestoon vorderingen die zij heeft of krijgt op de Beheerder te verrekenen
met hoor betolingsverplichtingen aan de Beheerder onder deze overeenkomst, noch mog
RVH kortingen toepossen op hoor betolingsverplichtingen aan de Beheerder.

3.6 Buiten de hieruoor genoemde vergoedingen vollen:
a. de specifieke eigen kosten von RVH (zools kosten in uerbond met: registroties, ver-

gunningen, (holf)joorverslogen, occountontscontroles,juridische en fiscole odviezen,
mokeloors en bemiddeloars, verzekeringen, en verder kosten von commissorissen
von RVH en bestuursleden von het odministrotiekontoor);

b. de kosten von introductie, plaotsing, morketing en promotie;
c. de kosten von informotieverschoffing;
d. de kosten of vergoedingen te betolen aan derden (wooronder odviseurs) in uerband

met potentiële of gereaìiseerde oon- en uerkopen uon onroerende zoken voor zouer
deze kosten niet in rekening zijn te brengen oan derden;

e. de kosten of uergoedingenbetoald aon derden (zools de kosten uon externe odui-
seurs, mokeloors en bemiddeloors) in verbond met potentiële of gereoliseerde aon-
en uerkopen uon onroerendezoken;

f. de kosten verbondhoudende met de instondhouding en exploitotie von de onroe-
rende zaken uon RVH.

Artikel4 Administrotiekostenbijseruicekosten
Niet von toepossing

Artikel5 Merknoqm, beeldmerk

5.1 De Beheerder uerleent hierbij om niet een niet-exclusieve sublicentie uoor het Benelux-ge-
bied oan RVH uoor gebruik uon het woordmerk RENPART, geregistreerd bij het Benelux-
Bureou voor de lnteìlectueìe Eigendom onder depotnummer 1190715, en het Renport-
beeìdmerk, geregistreerd bij het Benelux-Bureou uoor de lntellectueìe Eigendom onder de-
potnummer 1190717, voor het gebruik ten behoeve von de octiviteiten von RVH, zulks in
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

overeenstemming met de woren en diensten wooruoor genoemde merken zijn ingeschre-
uen.
RVH verpìicht zich om de onder 5.1 genoemde merken op normoìe wijze te gebruiken in de
zin uon het BeneluxVerdroginzoke de lntellectuele Eigendom en olle hondeìingen te uer-
richten die nodig zijn voor het in stond houden von de merkrechten olsmede zich te ont-
houden uon olìe hondelingen die daorvoor schodelijk kunnen zijn.
De onder 5.1 uerleende sublicentie wordt slechts verleend uoor de duur uon en onder de
voorwoorden zools genoenrd in deze overeenkomst.
Het is RVH zonder voorofgoonde schriftelijke toestemming uon de licentiegeuer von de Be-
heerder, Renport Group of Componies 8.V., niet toegestoon om onder de bij deze ouereen-
komst verleende sublicentie verdere sublicenties te uerlenen oon derden.lndien Renport
Group of Componies B.V. toestemming uerìeent oon RVH om een sublicentie oon een derde
te verlenen, is RVH verplicht de verplichtingen zools bepoold in onderhovige overeenkomst
oan die derden op te leggen. De sublicentie mog slechts worden uerleend voor de duur uon
onderhovi ge overeen kom st tot di rectievoeri n g.

lndien de Beheerder of RVH constoteert dot inbreuk wordt gemookt, oìthons dreigt te wor-
den gemoakt, op het woordmerk of het beeldmerk don zullen de Beheerder en RVH elkoor
over en weer onuerwijld inlichten en elkoor olle informotie met betrekking tot de geconsto-
teerde (dreigende) inbreuk uerstrekken. De Beheerder en RVH zullen ter zoke van de gecon-
stoteerde en (dreigende) inbreuk geen mededeìingen doen oon derden-
Slechts Renport Group of Componies 8.V., in hoor hoedonigheid von merkhouder, is be-
uoegd rechtsmootregelen te nemen tegen de geconstoteerde (dreigende) inbreuk. De kos-
ten voor deze rechtsmootregelen zullen in zijn geheel door RVH urorden gedragen-

Artikel6 Vrijwøringen

6.1 RVH urijwoart de Beheerder tegen ølle aansproken uan derden die verbandhouden met de
door de Beheerder in het kader van deze overeenkomst te verrichten werkzoomheden, ten-
zij zulke oonsproken het geuolg zijn van grove nolotigheid of opzet aan de zijde von de
Beheerder. ln elk geuol is de oansprokelijk von de Beheerder beperkt tot het gezomenlijk
bedrog von de ossetscomponent en de huurcomponent uan de directievergoeding over het
jaor waann het schodetoebrengend feit zich heeft voorgedasn.

6.¿ De Beheerder draaglzorgvoor de correcte oongifte en ofdrocht uon eventueel door hoor
uerschuldigde belostingen en premies ter zoke von hoor medewerkers die werkzoomheden
ten behoeve uon RVH verrichten en urijwoort RVH tegen olle cloims ter zoke von belostin-
gen en premies samenhongende met deze overeenkomst.

Artikel 7 Duur en opzegging

7.1 Deze overeenkomst is oangegoon uoor onbepaolde tijd en kon door ieder der portijen
schriftelijk worden opgezegd tegen het einde uon een kolenderjoor met inochtneming uan
een termijn uon twee joren.

7.2 ln ofwijking von het hierboven gestelde zijn de Beheerder en de Rood uon Commissorissen
von RVH gerechtigd deze overeenkomst met inochtneming uon een redelijke termijn - of-
honkelijk von de omstondigheden uon het geuol - te beëindigen ingevol uon een ernstige
toerekenbare tekortkoming von de andere portij en eerst nodot de wederpartij op hoor te-
kortkoming is gewezen en in de gelegenheid is gesteld hoor fout te herstellen.

7 .3 Elk der portijen kon de overeenkomst met onmiddeìlijke ingang opzeggen indien en zodro
de wederpartij bij onherroepelijk gewijsde foilljet wordt verkloord, surseonce von betoling
aonvroogl, een regeìing met al haor crediteuren treft, het recht uerliest om noor Neder-
londs recht geheel zelfstondig beschikkingshondelingen te verrichten of wordt ontbonden.

7.4 lndien een von de ondergetekenden uon de in dit ortikel genoemde opzeggingsbevoegdheid
gebruikmookt, zalop delootste dagvøn delooptijd vandeze overeenkomstdoorRVH oon
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de Beheerder worden uergoed de woarde uon het positieve controctsbelong von deze over-
eenkomst, zoals deze woarde in ouerleg tussen portijen zol worden vostgesteld. Het posi-
tieve controctsbelong u¡ordt gedefinieerd als de gederfde winst uon de Beheerder over de
resterende looptijd van de overeenkomst en de opzegtermijn.

7.5 de Beheerder verpìicht zich no het beëindigen uon deze overeenkomst de boeken, corres-
pondentie en ondere bescheiden diezij in verbond met hoortoken onder zich mocht heb-
ben, op eerste verzoek oon RVH of te geven.

7.6 lletis de Beheerder niet toegestrion onr lrour rechten en verplichtingen uit deze overeen-
komst over te drogen oon een of meerdere ondere (rechts)perso(o)n(en).

Artikel S Kennisgeuingen

8.1 Alle kennisgeuingen en mededelingen in verbond met de uitvoering von deze overeenkomst
zuìlen worden verzonden per bnef of per telefox oan de betreffende odressen zools hieron-
der vermeld, don wel oan enig onder adres dat door een portij bij de ouereenkomst op enig
moment aon de ondere portij op dewijze zools in dit ortikeì vermeld is medegedeeld. Adres-
wijzigingen zìjn eerst von krocht nodoldaorvan op dewijze zooìs in dit ortikeì vermeld oon
de andere portij is kennisgegeven.

RVH
Renport Vostgoed Holding N.V.
T.o.u. de uoorzitter uon de Rood uon Commissorissen
NossouÏaon 4
2514J5 Denïaag
tel.: 070 - 3180055

De Beheerder
Renport Vostgoed Monogement B.V
T.a.v. de directie
Nossouloon 4
2514 lS Den Hoog
tel.: 070 - 3180055

Artikel9 Wiizigingen

9.1 Wijzigìngen of oonuuìlingen uon deze overeenkomst kunnen op ieder moment moor oìleen
sch rifteìijk worden ouereengekomen.

Artikel 10 Toeposseliik recht en iurisdictie
1 0.1 Op deze ouereenkomst is Nederlonds recht von toepossing. Alle geschil'len, welke mochten

ontstoon noor oonleiding uon de onderhovige overeenkomst don wel van nadere ouereen-
komsten, diedoarvsn hetgeuolg mochten zijn,zullen worden beslechtovereenkomstig het
Mediotion reglement uo n het Nederlo nds Arbitroge lnstituut.

AÉikel 11 Kosten

11.1 Alle kosten verbondhoudende met het opstellen van deze ouereenkomst komen voor reke-
ning uon RVH.
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Artikel 12 Afstond uqn recht op ontbinding

12.1 Beide portijen doen hierbij uitdrukkelijk ofstond von hun recht de ontbinding van deze over-
eenkomst te vorderen en op enige wijze deze overeenkomst in of buiten rechte oon te tos-
ten.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemookt en ondertekend te Den Hooq op 23 oktober
2017.

porl ostgoed Holding N.V Renport Vostgoed Monogement B.V
H.O.M. de Wolf H.O.M. de f ,

RenRe

T.
n9 N.V

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