ADMINISTRATIEVOORWAARDEN Stichting Administratiekantoor Westerveld op Glas:
Begripsbepalingen:
Artikel 1.
In deze administratievoorwaarden wordt verstaan onder:
a. de stichting: Stichting Administratiekantoor Westerveld op Glas Holding, statutair
gevestigd in de gemeente Westerveld;
b. het bestuur: het bestuur van de stichting;
c. de vennootschap: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:
Westerveld op Glas Holding B.V., statutair gevestigd te gemeente Westerveld,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 66169291;
d. aandelen: de aandelen in het kapitaal van de vennootschap die de stichting heeft
verkregen tegen uitgifte van certificaten van aandelen;
e. certificaten: de door de stichting uitgegeven certificaten van aandelen in het kapitaal
van de vennootschap.
f. certificaathouder: degene aan wie een certificaat toebehoort;
g. provider: één of meer providers zoals bedoeld in artikel 2 lid 5.
Aandelen, certificaten en kwaliteitseis.
Artikel 2.
1. De aandelen luiden op naam van en behoren tot het vermogen van de stichting en als
zodanig kan de stichting, met in achtneming van het bepaalde in haar statuten en deze
administratievoorwaarden, alle daden van beheer en beschikking met betrekking tot de
aandelen verrichten, maar is zij niet bevoegd tot overdracht van de aandelen of vestiging
van vruchtgebruik of pandrecht op de aandelen, met dien verstande evenwel dat de
stichting bevoegd is de aandelen ten titel van beëindiging van beheer te leveren.
2. De stichting geeft voor elk aandeel een certificaat uit.
3. De certificaten luiden op naam en hebben dezelfde nominale waarde en aanduiding
als de aandelen waarvoor zij zijn uitgegeven.
4. Certificaatbewijzen mogen niet worden uitgegeven.
5. Certificaten kunnen slechts worden verkregen, danwel worden gehouden door de
vennootschap en door (rechts)personen die eigenaar danwel huurder zijn van een
registergoed in de gemeente Westerveld én een abonnement hebben met een provider
die diensten aanbiedt via het breedband netwerk en/of glasvezelnetwerk dat in
eigendom is van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Westerveld
op Glas B.V., statutair gevestigd in de gemeente Westerveld.
6. Het bestuur kan in een individueel geval ontheffing verlenen ten aanzien van het
bepaalde in het vorige lid en is bevoegd ter zake nadere voorwaarden te stellen.
7. Indien en zolang een certificaathouder niet voldoet aan het bepaalde in lid 5 van dit
artikel en geen ontheffing is verleend als bedoeld in het vorige lid, kan hij het aan zijn
certificaten verbonden vergader- en stemrecht niet uitoefenen en is zijn recht op
dividend opgeschort.
8. Met uitzondering van de vennootschap, mag een certificaathouder slecht houder zijn
van één (1) certificaat per abonnement.

Register van certificaathouders.

Artikel 3.
1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van
certificaten zijn opgenomen, met vermelding van het aantal door hen gehouden
certificaten, de datum waarop zij de certificaten hebben verkregen en de datum van
mededeling. Daarin worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een
recht van vruchtgebruik of pandrecht op certificaten hebben, met vermelding van de
datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van mededeling, alsmede met
vermelding welke aan de certificaten verbonden rechten hun toekomen.
2. Iedere certificaathouder, vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht zijn adres, al
dan niet via de provider, aan het bestuur op te geven.
3. Het register wordt regelmatig bijgehouden.
4. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een certificaathouder, een vruchtgebruiker en
een pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op
een certificaat. Rust op het certificaat een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan
vermeldt het uittreksel welke aan de certificaten verbonden rechten hun toekomen.
5. Het bestuur legt het register ten kantore van de stichting ter inzage van de
certificaathouders, alsmede van de vruchtgebruikers en de pandhouders.
Gemeenschap.
Artikel 4.
Indien certificaten tot een gemeenschap – daaronder niet begrepen een
huwelijksgemeenschap of een gemeenschap van een geregistreerd partnerschap –
behoren, kunnen de gezamenlijke deelgenoten zich slechts door een door hen daartoe
schriftelijk aangewezen persoon tegenover de stichting doen vertegenwoordigen. De
gezamenlijke deelgenoten kunnen, mits eenstemmig, bij de aanwijzing of later bepalen
wie van de aangewezenen hen voor welke certificaten zal vertegenwoordigen.
Levering van certificaten.
Artikel 5.
1. Voor de levering van certificaten of van een vruchtgebruik op certificaten, danwel de
vestiging of afstand van een vruchtgebruik of pandrecht op certificaten is vereist een
daartoe bestemde akte waarbij de betrokkenen partij zijn en mededeling daarvan aan de
stichting door de vervreemder of de verkrijger, al dan niet via de administratie van de
provider.
2. De aan het certificaat verbonden rechten kunnen eerst worden uitgeoefend nadat de
in het vorige lid bedoelde mededeling heeft plaatsgehad.
Blokkeringsregeling.
Artikel 6.
1. Overdracht van certificaten – daaronder niet begrepen overdracht van certificaten
aan de vennootschap – kan slechts plaatshebben met inachtneming van het bepaalde in
dit artikel.
2. De in de statuten van de vennootschap opgenomen blokkeringsregeling, zoals die
thans luidt of te eniger tijd mocht komen te luiden, is ten aanzien van de certificaten van
overeenkomstige toepassing.
3. Alle taken die in de hiervoor bedoelde blokkeringsregeling aan organen van de
vennootschap worden opgedragen, worden te dezen evenwel door het bestuur
uitgeoefend.

4. Overdracht van certificaten kan slechts plaatshebben aan personen bedoeld in artikel
2 lid 5 en aan personen aan wie overeenkomstig het bepaalde in lid 6 van dat artikel
ontheffing is verleend.
5. De vennootschap heeft altijd een eerste voorkeursrecht tot koop ten aanzien van de
aangeboden certificaten.
6. Ingeval een certificaathouder niet meer voldoet aan de kwaliteitseis als bedoeld in
artikel 2 lid 5 en er is geen ontheffing verleend als bedoeld in lid 6 van dat artikel,
is de desbetreffende certificaathouder verplicht of zijn diens rechtsopvolgers onder
algemene titel of diens vertegenwoordigers verplicht binnen vijftien dagen nadat de
hiervoor bedoelde rechtsfeit zich hebben voorgedaan, daarvan aan het bestuur
mededeling te doen. Deze mededeling geldt als aanbod aan de overige
certificaathouders tot overname van de desbetreffende certificaten van de
desbetreffende certificaathouder. Blijft de desbetreffende certificaathouder of blijven
diens rechtsopvolgers onder algemene titel of diens vertegenwoordigers ondanks
daartoe strekkende eenmalige sommatie van het bestuur in gebreke met het doen van
die mededeling, dan is het bestuur onherroepelijk gevolmachtigd die mededeling
namens hem of hen te doen.
Uitkering aan certificaathouders.
Artikel 7.
1. De stichting zal elk dividend en elke andere uitkering op de aandelen innen en na
ontvangst onverwijld een overeenkomstig dividend of overeenkomstige andere
uitkering op de certificaten beschikbaar stellen.
2. Het recht op dividend van een certificaathouder die niet aan de in deze
administratievoorwaarden opgenomen kwaliteitseis voldoet, is opgeschort, tenzij hij op
grond van deze voorwaarden van die eisen is ontheven.
3. Bij uitkering van dividend in de vorm van bonusaandelen of bij wijze van
stockdividend uitgekeerde aandelen aan de stichting, zal de stichting die aandelen ten
titel van beheer houden en aan de certificaathouders met die aandelen
corresponderende certificaten uitgeven. Op die certificaten is het in deze
administratievoorwaarden en in de statuten van de stichting bepaalde van toepassing.
4. Het beschikbaar stellen aan de certificaathouders van liquidatie-uitkeringen op de
aandelen geschiedt tegen intrekking van de certificaten, waardoor deze vervallen.
5. De rechten uit de certificaten jegens de stichting op dividend of een andere uitkering
vervallen vijf jaren, nadat het dividend of die andere uitkering betaalbaar is geworden.
Het dividend of die andere uitkering wordt alsdan aan de vennootschap gerestitueerd.
Decertificering.
Artikel 8.
1. Het bestuur kan tot gehele of gedeeltelijke decertificering van de aandelen besluiten
waarbij de desbetreffende aandelen ten titel van beëindiging van beheer aan de houders
van de met die aandelen corresponderende certificaten worden geleverd tegen
intrekking van die certificaten, waardoor deze vervallen.
2. Certificaathouders zijn niet gerechtigd decertificering van de aandelen te verlangen,
tenzij de stichting wordt ontbonden. Alsdan worden de desbetreffende aandelen ten titel
van beëindiging van beheer aan de houders van de met die aandelen corresponderende
certificaten geleverd tegen intrekking van die certificaten, waardoor deze vervallen.

Wijziging administratievoorwaarden.
Artikel 9.
1. Deze administratievoorwaarden kunnen door het bestuur worden gewijzigd op
dezelfde wijze als in de statuten van de stichting ten aanzien van statutenwijziging is
bepaald. De wijziging wordt van kracht en werkt ten aanzien van de stichting en van alle
certificaathouders doordat zij bij notariële akte wordt geconstateerd. De stichting is
bevoegd zodanige akte te doen verlijden.
2. Van iedere wijziging van deze administratievoorwaarden doet het bestuur onverwijld
schriftelijk mededeling aan de certificaathouders, vruchtgebruikers en pandhouders aan
de laatstelijk aan het bestuur opgegeven adressen.
Statuten stichting.
Artikel 10.
1. De certificaten en, meer in het algemeen, de rechtsverhouding tussen de stichting en
de certificaathouders, worden mede beheerst door de statuten van de stichting, zoals die
thans luiden of te eniger tijd mochten komen te luiden.
2. Van elke wijziging in de statuten van de stichting doet het bestuur onverwijld
schriftelijk mededeling aan de certificaathouders, vruchtgebruikers en pandhouders aan
de laatstelijk aan het bestuur opgegeven adressen.
Slotbepalingen.
Artikel 11.
1. De stichting is steeds verplicht te handelen overeenkomstig het bepaalde in het
besluit van de Staatssecretaris van Financiën van vier september tweeduizend twaalf,
nummer BLKB2012/101M, of een daarvoor in de plaats getreden regeling.
2. In alle gevallen waarin noch de wet, noch de statuten van de stichting, noch deze
administratievoorwaarden voorzien, beslist het bestuur.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
Van een partij, achter wiens naam een document wordt gemeld, heb ik, notaris, de
identiteit aan de hand van dat document vastgesteld.

