
INSCHRIJFFORMULIER

voor deelname in de maatschap ten 
behoeve van de productie van  
DE FABELTJESKRANT  (hierna de  
Maatschap)

Om in te schrijven op twee of meer 
Participaties ad € 5.000 dient u dit 
formulier na invulling, parafering
per pagina en ondertekening samen 
met een getekende goed leesbare 
kopie legitimatie (paspoort, IDkaart of 
 rijbewijs) per post te zenden aan: 

Rubinstein Management B.V. p/a  
EUROGROEI FILMS B.V., Antwoord-
nummer 60627, 5000 WB TILBURG. 
Indien mogelijk verzoeken wij u dit for-
mulier ook te scannen en mailen naar  
info@eurogroeifilms.nl of te faxen naar 
013-5430948.

De inschrijvingsperiode is geopend op 
24 december 2018. Inschrijving blijft 
mogelijk tot 30 april 2019 17:00 uur of 
zoveel eerder of later als de inschrijving 
wordt gesloten. Inschrijvingen zullen 
in volgorde van binnenkomst worden 
behandeld.

Rubinstein Management B.V. gaat 
ervan uit dat u kennis hebt genomen 
van de volledige inhoud van het Pros-
pectus vastgesteld op 24 december 
2018 inclusief Bijlagen, alvorens dit 
formulier te ondertekenen. Wij raden u 
uitdrukkelijk aan uw individuele situatie 
met uw eigen (belasting)adviseur door 
te nemen en advies in te winnen over 
de (juridische en fiscale) aspecten van 
participeren in de Maatschap.

1.   Door ondertekening van dit formu-
lier verklaart u zich akkoord met de 
voorwaarden van de Maatschap. 
Ondergetekende is zich bewust 
dat zijn/haar deelname in de Maat-
schap geëffectueerd wordt door 
een daartoe strekkend besluit van 
de vergadering van vennoten dat 
aan ondergetekende schriftelijk zal 
worden meegedeeld.

2.  Door ondertekening van dit formu-
lier verklaart u zich akkoord met 
- en draagt u zorg voor inschrijving 
als maat in de Maatschap bij de 
Kamer van Koophandel.

3.   Rubinstein Management B.V. 
behoudt zich het recht voor zonder 
opgaaf van redenen:

a.  inschrijvingen geheel of gedeeltelijk 
niet in aanmerking te nemen;

b.  de inschrijftermijn eerder te sluiten 
of te verlengen; 

c.   geheel of gedeeltelijk af te zien van 
plaatsing van Participaties in de 
Maatschap.

4.   Op de door u verstrekte persoonsge-
gevens is de Algemene verordening 
gegevensbescherming van toe-
passing. De Managing Partner zal 
ervoor zorgdragen dat persoonlijke 
gegevens vertrouwelijk worden be-
handeld. De Managing Partner zal 
uw persoonsgegevens uitsluitend 
verwerken en aan derden ter be-
schikking stellen voor de uitvoering 
van de Maatschapsovereenkomst. 
Uw naam en woonplaats zullen 
worden vermeld op een lijst van 
Participanten in de Maatschap die 
wordt verstrekt aan alle participan-
ten. Deze lijst is alleen bedoeld u te 
informeren over de identiteit van uw 
mede-participanten. U mag de lijst 
niet voor andere doelen gebruiken 
en dient deze geheim te houden. 
Uw gegevens worden niet aan 
derden verstrekt tenzij dit voor de 
hiervoor beschreven doelen nood-
zakelijk is of om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting. Uw gegevens 
worden aan de Belastingdienst en 
de Kamer van Koophandel verstrekt. 
Voorts kan Eurogroei Films uw gege-
vens gebruiken voor het aanbieden 
van nieuwe proposities.

5.  Ondergetekende zal het verschul-
digde bedrag voor het aantal 
Participaties binnen tien werkdagen 

na bevestiging van gunning van de 
Participaties overmaken op bankre-
keningnummer  
NL09SNSB0871585057  
t.n.v. Stichting Trust EuroGroei.

Ondergetekende schrijft zich onher-
roepelijk in en verbindt zich, onder de 
uitdrukkelijke opschortende voorwaarde 
dat uiterlijk op 31 december 2018 het 
volgende is verkregen en in overeen-
stemming is gebracht met de uitgangs-
punten van het Prospectus:
 
- de (aangepaste) overeenkomst met de 
rechthebbende waarnaar in paragraaf 
7.2 en 7.3 van het Prospectus wordt 
verwezen

hierbij om, zodra aan bovengenoemde 
voorwaarde is voldaan en hij bericht 
heeft ontvangen van gunning van 
genoemde Participaties, het verschul-
digde bedrag binnen tien werkdagen 
na bericht van gunning te voldoen op 
het in de bevestigingsbrief vermelde 
bankrekeningnummer.

Ondergetekende verklaart zich voorts 
akkoord met toetreding van Rubinstein 
Media B.V. tot de Maatschap, ook in 
een eventueel later stadium.

Ondergetekende verleent onherroepelijk 
volmacht aan Rubinstein Management 
B.V. om voor en namens ondergeteken-
de over te gaan tot het ondertekenen 
van een akte tot het aangaan van een 
stille maatschap en toetreding tot die 
maatschap één en ander conform 
Bijlage 1 van het Prospectus en voorts 
alle documenten te tekenen en alle 
handelingen te verrichten die noodza-
kelijk of nuttig mochten blijken voor het 
aangaan van en toetreden van onderge-
tekende tot de Maatschap.
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Ondergetekende verleent onherroepelijk 
volmacht aan Rubinstein Manage-
ment B.V. om mede voor en namens 
ondergetekende de hierna te noemen 
(rechts)handelingen te verrichten:

1.  het aangaan van overeenkomsten 
als bedoeld in artikel 2 lid 3 en  
artikel 3 lid 1 van de Maatschaps-
overeenkomst;

2.  het aangaan van overeenkomsten 
en verplichtingen betreffende de 
ontwikkeling, financiering, productie 
en exploitatie van DE FABELTJES-
KRANT;

3.  het verkopen en leveren van aan de 
Maatschap toekomende rechten op 
de Productie aan Rubinstein Manage-
ment B.V. of een derde in het kader 
van de staking van de activiteiten van 
de Maatschap.

Ondergetekende verklaart zich voorts 
gebonden aan reeds door en/ of ten 
behoeve van de Maatschap afgesloten 
overeenkomsten met betrekking tot de 
ontwikkeling, financiering, productie 
en exploitatie van DE FABELTJESKRANT, 
waaraan hij voor zover nodig alsnog 
rechtstreeks gebonden zal worden.

INSCHRIJVING
Ondergetekende schrijft zich hierbij in 
op twee (2) of meer, nl.: ........ Participa-
ties à € 5.000 (zegge vijfduizend euro), 
derhalve tot een totaalbedrag van 
€  .......... .000 zegge (voluit in letters) 
............................................................
............................................................
in het vermogen van de Maatschap ten 
behoeve van de productie van 
DE FABELTJESKRANT.

Natuurlijke persoon / Rechtspersoon

Naam en voorletters:  m/v 

Rechtspersoon (indien van toepassing): KvK nummer: 

Adres:  

Postcode en plaatsnaam:  

Telefoonnummer: 

Faxnummer: 

E-mailadres:

Burgerservicenummer:

Geboortedatum: 

Houder van paspoort/rijbewijs nr.: 

(waarvan een ondertekende kopie is bijgevoegd die na inzage zal worden vernietigd)

Bankrekening nr.: 

Rubinstein Management B.V. behoudt zich nadrukkelijk het recht van gunning voor.

De bankrekening die de Participant gebruikt om het verschuldigde bedrag ter inschrijving te betalen, zal tevens 

worden gebruikt om de te verdelen exploitatie-opbrengsten op te storten.

Aldus ondertekend op te

Handtekening:


