
 

INSCHRIJVINGSFORMULIER OBLIGATIELENING 
HAAGSCHE RUGBY CLUB (HRC) 

Ondergetekende: 

Naam:..………………………………………………………………………………………….…………………………………………….……… 

Adres:…………………………………………………………………………….…………………………………………….……...…………… 

Woonplaats:...……………………………………………postcode…………….…………………………………………….……………. 

Telefoonnummer:…………………………………………………………….…………………………………………….…………………… 

E-mailadres: ………………………………………………….…………………………………………….……………………………………… 

IBAN (bankrekeningnummer):…………………………….…………………………….………………………………………………… 

Relatie met HRC: Ik ben: lid*,  ouder/verzorger van lid*, vrijwilliger* donateur*  

op andere wijze betrokken bij HRC*  rechtspersoon gelieerd aan (familie van) lid* 

(* doorhalen wat niet van toepassing is) 

Verklaart hierbij: 

• een overeenkomst aan te gaan met HRC (Haagsche Rugby Club (KvK: 27083963), statutair 
gevestigd en kantoorhoudende te Den Haag aan de Theo Mann Bouwmeesterlaan 800  
(2597 HM Den Haag), hierna te noemen: ‘HRC’; 

• met het doel een lening aan te gaan met HRC om de vereniging in staat te stellen te investeren 
in de bouw van een vernieuwd clubhuis zoals omschreven in het bijbehorende 
Informatiedocument; 

• kennis te hebben genomen van de volledige inhoud van het “Informatiedocument 
obligatielening HRC d.d. 4 juli 2017” dat een onderdeel vormt van dit inschrijvingsformulier; 

• in te schrijven voor: ……………………..(invullen aantal) zegge: ……………………………. (uitschrijven 
van het aantal) obligatie(s) van € 500,00; 

• en verklaart hierdoor in te tekenen voor een of meerdere obligaties, zoals hiervoor 
aangegeven. 

 
Dit inschrijvingsformulier heeft te gelden als een ‘aanbod’ dat door het bestuur van HRC kan worden 
aanvaard door middel van een bevestiging van het aantal obligaties. 
 
Na inlevering en acceptatie van de inschrijving door HRC ontvangt u een factuur voor de betaling van: 

…………….  (invullen aantal obligaties) x € 500,00 in totaal € ……………………..(invullen totaal bedrag) 

zegge:………………………………………………………………………………………………….……(uitschrijven totaalbedrag). 

 
Aldus ondertekend: 
 
Plaats: …………………………………………….    Datum: …………………………. 
 
Handtekening: ………………………….…………………………. 
 
HRC gaat vertrouwelijk om met bovenstaande gegevens. Na ontvangst van het bedrag ontvangt u uw 
obligatiebewijs. 
 
Ingevuld en getekend Inschrijvingsformulier verzenden naar: bouwcommissie@haagscherugbyclub.nl 
 
Het aanbieden van deze obligatielening is vrijgesteld ingevolge artikel 53 lid 1 Vrijstellingsregeling Wet op het financieel toezicht en is 
daarom vergunning- noch prospectusplichtig. De uitgifte van de obligatielening staat derhalve niet onder toezicht van de Autoriteit 
Financiële Markten. 
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