
 

 

Machtiging 

Betreft:   Vergadering van Participanten Rietwijck Vastgoed 

Datum en tijd:  20 november 2020, 15.00 uur 

Plaats:   Digitaal via Zoom, georganiseerd vanuit Alphen aan den Rijn 

Indien u niet aanwezig kunt zijn bij de Vergadering van Participanten kunt u een machtiging afgeven 

middels onderstaande volmacht. 

Uw volmacht kunt u volledig ingevuld en ondertekend afgeven aan uw mede participant of per post 

verzenden aan Duinweide Investeringen NV. Ter controle dient er een kopie legitimatiebewijs van de 

ondertekende bijgevoegd te worden. 

Participant:    ____________________________ 

Indien rechtspersoon, 

Vertegenwoordigingsbevoegde: ____________________________ 

1. Machtigt hierbij: 
 a) de naamloze vennootschap Duinweide Investeringen NV, in haar hoedanigheid van 

beheerder van Rietwijck Vastgoed 

of aan: 

 

 b)............................................................................................................................... 

(naam, voorletters en geboortedatum invullen) 
 

hierna: de “Gevolmachtigde”, 

(a.u.b. in geval van keuze 1b een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de Gevolmachtigde meezenden) 

 
2. Deze volmacht strekt uitsluitend tot het verrichten in naam van de Volmachtgever van de 

volgende handelingen: 
 

WANNEER HET ONDERSTAANDE STEMADVIES BLANCO GELATEN WORDT, ZAL BIJ EEN VOLMACHT AAN DE BEHEERDER, DE 

BEHEERDER VÓÓR HET VOORSTEL TOT VERKOOP VAN OBJECTVENNOOTSCHAP DEN HAAG STEMMEN. 

 

a) het bijwonen van de op 20 november 2020 te Alphen aan den Rijn (digitaal) te houden 
vergadering van vennoten van Rietwijck Vastgoed, en daar het woord te voeren omtrent het 
op de agenda van de genoemde vergadering geplaatste onderwerp, en als volgt stem uit te 
brengen ten aanzien van: 
 
1. Besluit tot verkoop van Objectvennootschap Den Haag per 31 december 2020, volgens 

het per e-mail voorgelegde voorstel d.d. 4 november 2020:  
 

 voor  
 tegen  

 



 
 

 

 

b) alle overige handelingen te verrichten die naar het oordeel van de Gevolmachtigde in 
verband met het hiervoor bepaalde nodig zijn. 

 
Deze volmacht kan alleen schriftelijk worden herroepen (ontvangstdatum uiterlijk 19 november 
2020, 17.00 uur). 
 

3. Bij het verrichten van handelingen met gebruikmaking van deze volmacht kan de 
Gevolmachtigde optreden als wederpartij van de Volmachtgever of als gevolmachtigde van een 
of meer andere betrokkenen bij de hierboven onder sub 2 bedoelde handelingen. 

4. De aansprakelijkheid van de Gevolmachtigde voor schade die de Volmachtgever lijdt ten gevolge 
van enig handelen of nalaten van de Gevolmachtigde bij het gebruik van of anderszins in verband 
met deze volmacht, is uitgesloten. De vorige zin is niet van toepassing voor zover de schade het 
gevolg is van de opzet of bewuste roekeloosheid van de Gevolmachtigde. De Volmachtgever 
vrijwaart de Gevolmachtigde tegen alle aanspraken van derden in verband met deze volmacht of 
handelingen die de Gevolmachtigde in verband daarmee verricht. 

5. De verhouding tussen de Volmachtgever en de Gevolmachtigde uit deze volmacht is uitsluitend 
onderworpen aan Nederlands recht. 

 

Opmerkingen: 

 

 

Handtekening: 

 

____________________________ 


