
 

 

INSCHRIJVINGSDOCUMENT: ACHTERGESTELDE ERE-01-
OBLIGATIES VAN ELITIS REAL ESTATE NV 

 
 
Ondergetekende, 

Persoonlijke gegevens : 

Naam : …………………………………………  Voornaam : ………………………………… 

Straat : …………………………………………… Huisnummer : ……………. Bus : …….... 

Postcode : ………………....... Plaats :  ..………………………………………….................  

Land : ……………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum :  …………………….………….………….………….………….…………… 

Rijksregisternummer: .................................................................................................. 

 

Bedrijfgegevens : 

Naam en rechtsvorm : ………………………………………………………………............... 

Maatschappelijke zetel : ……………………………………………………………………….. 

Ondernemings- / btw-nummer : …………………………………......................................... 

Naam gedelegeerd bestuurder / beheerder : …………………………… 

Voornaam : ………..... 

 

Contact- en bankgegevens : 

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

Telefoon : .……………….................................................................................................. 

IBAN-nummer: ……………………………………………...BIC-code : ……….................... 

 

Ondergetekende verklaart hierbij : 

1. Kennis genomen en zorgvuldig gelezen te hebben van de informatienota van 31 
maart 2021 (beschikbaar op internet www.elitisrealestate.be), opgesteld door  
Elitis Real Estate NV met maatschappelijke zetel in de Rijvisschestraat 124, 9052 

Zwijnaarde met KBO-nummer BE 0677.629.627, hierna genoemd ‘de Uitgever’. 

Deze informatienota werd ook gepubliceerd op de website van het FSMA. 

 

Deze informatienota werd door de Uitgever gepubliceerd in het kader van een 

aanbod van achtergestelde obligaties, of ‘de Obligaties’, met een looptijd van vijf 

(5) jaar voor een maximumbedrag van vier miljoen negenhonderdvijftigduizend 

(4.950.000) euro met een brutorente op jaarbasis van 4,00% voor de eerste periode 

van 365 dagen, verhoogd met 0,25% per periode van 365 dagen anciënniteit 

(4,25%, 4,50%, 4,75% en 5,00%).  

 

OBLIGATIE 
ERE 01 /2021 

http://www.elitisrealestate.be/


 

 

BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE OBLIGATIEHOUDERS : 

Bovengenoemde persoonsgegevens worden verwerkt, overeenkomstig de Verordening van 27 april 2016 (Verordening (EU) 2016/679) betreffende 

de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

Overeenkomstig deze Verordening heeft u recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking van verwerking en overdraagbaarheid van uw 

persoonsgegevens. Meer informatie kunt u krijgen bij de GegevensBeschermingsAutoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. 

 

Deze informatienota beschrijft onder andere de risicofactoren van de investering, de 

inschrijvingsmodaliteiten en de voorwaarden van de obligaties. 

 

 

2. Alle nodige informatie te hebben ontvangen die nodig is om, met kennis van zaken, 

de beslissing te nemen om in te schrijven op de Obligaties en op de hoogte te zijn 

van de voorwaarden van het aanbod en van de risico’s die ermee verbonden zijn.  

 

3. Schrijft zich in voor ………….. (aantal) Obligaties met een nominale waarde van 

5000 euro per obligatie, met een minimum van 25.000 euro, uit te geven door de 

vennootschap (de Uitgever).  

 

4. Zich te engageren tot het storten van een bedrag van …................................ euro 

binnen de vijf dagen vanaf vandaag 

a. overeenkomend met het aantal onderschreven obligaties vermenigvuldigd 

met 5.000 EUR.  

b. verhoogd met 150 EUR dossierkosten. 

op het rekeningnummer van de Uitgever: 

 

       IBAN-nummer: BE27 3630 6234 5273 - BIC-code: BBRUBEBB met                        

vermelding van naam, voornaam en omschrijving « Obligaties ERE 01 » 

 

Ik erken dat mijn inschrijving ongeldig is als ik het geld niet binnen de afgesproken 

termijn van 5 dagen overgeschreven heb op het bankrekeningnummer van de 

Uitgever.  

 
5. Erkent en aanvaart dat de interestbetaling en de terugbetaling van de hoofdsom van 

de Obligaties zal gebeuren op het rekeningnummer vermeld in dit 

inschrijvingsdocument, na mogelijke inhouding van enige roerende voorheffing, in 

overeenstemming met de geldende belastingwetgeving.  

 
6. Aanvaart om gecontacteerd te worden door Elitis Real Estate en daarmee 

verbonden bedrijven, volgens de GDPR-regels, voor alle mogelijke doeleinden en 

voordelen.  

 

Opgemaakt in twee exemplaren, waarvan er één wordt overhandigd aan de 

obligatiehouder, te Zwijnaarde, op…………… 
 

  

Voornaam en naam van de Obligatiehouder 

Handtekening en vermelding “gelezen en goedgekeurd” 

 

 
 


