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Ako Taher
S  t  i  c  h  t  i  n  g



De uitgifte van deze obligatielening heeft tot doel fondsen te verwerven om Ako Taher de 

gelegenheid te bieden te studeren, concerten voor te bereiden en een zelfstandig bestaan op te 

kunnen bouwen als concert pianist.  

2. Uitgifte  

De obligatielening wordt uitgegeven door:  

Stichting Ako Taher, Veerstraat 3, 3142 CP  Maassluis.  

Het streefbedrag van de totale lening is € 10.000,- groot en is verdeeld in doorlopend 

genummerde obligaties op naam van € 500,- per stuk, die tegen 100% van de nominale waarde 

(à pari) worden uitgegeven.  

De lening is rentedragend en heeft een variabele looptijd. Bij uitloting wordt een eenmalige 

premie uitgekeerd van 3%. 
Het betreft een obligatielening op naam. Van de uitgegeven obligaties legt Stichting Ako Taher 

een register aan van de intekenaars.  
Iedere intekenaar ontvangt een exemplaar van de op naam gestelde en genummerde 

obligatie(s).  

3. Looptijd  

De obligatielening heeft een looptijd van 5 jaar gerekend vanaf de datum van uitgifte zoals 

beschreven onder punt 4. Bij uitloting dan wel aan het einde van de looptijd is de originele, op 

naam gestelde en genummerde obligatie, inwisselbaar, waarna betaling van de oorspronkelijke 

inleg plus een eenmalige premie van 3% per jaar plaatsvindt, zoals beschreven onder punt 7.  

4. Inschrijving en Inschrijvingskosten  

De lening wordt uitgegeven tegen 100% van de nominale waarde (à pari). De inschrijving wordt 

geopend vanaf de ontvangst van één of meerdere eenheden van vijfhonderd euro op de 

bankrekening van Stichting Ako Taher: NL64 ABNA 0248 8845 30.  

Er zijn geen inschrijvingskosten verschuldigd. De inschrijving is niet gelimiteerd.  

5. Uitgifte proces en bewaring  

Alle uitgegeven en genummerde obligaties op naam zullen worden ingeschreven in een register. 

Zodra het totaalbedrag van de bestelde obligatie(s) door de stichting Ako Taher is ontvangen 



zal/zullen de gewaarmerkte obligatie(s) worden overgedragen.  
De uitgifte van de obligatie(s) is kosteloos.  

Bewaring van de obligatie(s) dient door de intekenaar zelf te worden verzorgd. Bewaring van het 

register met gegevens over de intekenaars zal door de stichting Ako Taher worden verzorgd.  

6. Rente  

Op de obligaties wordt jaarlijks geen rente vergoed. Bij uitloting zal eenmalig 3% premie per jaar 

over de uitgelote obligatie worden uitgekeerd.  

7. Terugbetaling  

Terugbetaling vindt eenmaal per jaar plaats in september mits de liquiditeit van de stichting Ako 

Taher dit toelaat.  

Uitbetaling vindt uitsluitend plaats tegen inlevering van het gewaarmerkte certificaat en 

legitimatie door de intekenaar of diens wettelijke vertegenwoordiger of erfgenaam/erfgename. 

De intekenaar ontvangt een bewijs van overdracht van de ingeleverde obligatie.  

De uitgelote obligaties zullen binnen 30 dagen na ontvangst van de ingeleverde obligatie, 

inclusief een eenmalige premie, worden overgeschreven naar een door de intekenaar of diens 

wettelijke vertegenwoordiger/ster of erfgenaam/erfgename opgegeven bankrekening.  

Het recht van opvordering van het bedrag van aflosbaar gestelde obligaties verjaart drie jaar na 

uitloting.  

8. Waarborgen  

Jaarlijks zal de financiële positie van de stichting gecontroleerd worden door een erkend 

accountant. Het resultaat van dit onderzoek is bepalend voor het aantal terug te betalen 

obligaties.  

Het bestuur van de stichting Ako Taher zal er over waken dat te allen tijde voldoende 

zekerheden zullen worden aangehouden voor de tegenwaarde van alle nog uitstaande 

obligaties.  
De aanbieder en de uitgifte van deze obligatie(s) valt onder de Vrijstellingsregeling Wet toezicht 

Effectenverkeer 1995. De aanbieder van deze obligatie staat niet onder toezicht van de 

Autoriteit Financiële Markten(AFM).  



9. Verhandelbaarheid  

Voor de obligaties bestaat de mogelijkheid tot overdacht aan derden. Hiertoe dient de verkoper 

zich met de koper tot het bestuur van Stichting Ako Taher te wenden en wordt de oude 

obligatie(s) ingenomen en een nieuw certificaat op naam van de nieuwe eigenaar uitgegeven. Er 

bestaat geen mogelijkheid tot het inleveren tegen contanten bij de stichting Ako Taher vóór het 

aflopen van de looptijd van de lening.  

10. Overlijden  

In geval van overlijden van de obligatiehouder dient de erfgenaam/erfgename het bestuur van 

de stichting Ako Taher hiervan schriftelijk in kennis te stellen. Tevens dient de 

erfgenaam/erfgename aan te tonen de rechtmatige eigenaar te zijn van de obligaties middels 

overlegging van een notariële verklaring van erfrecht. De kosten hiervan zijn voor rekening van 

de betreffende erfgenaam/erfgename.  
 
In geval van overlijden van de obligatiehouder kan de erfgenaam/erfgename verzoeken de nog 

niet uitgelote obligatie(s) á pari uit te keren. In dit geval vervalt de (bij uitloting toegezegde) 

eenmalige premie van 3%.  

11. Risico voor obligatiehouders  

De obligatiehouder dient er zich van bewust te zijn dat indien Ako Taher geen mogelijkheden 

meer heeft om inkomsten te vergaren middels zijn muziek, de kans bestaat dat de obligatie niet 

teruggekocht kan worden. 

12. Meer informatie 

Het bestuur van de stichting Ako Taher bestaat uit:  

De heer R. Vooijs, voorzitter    De heer C. Zweers, penningmeester 

Veerstraat 3,      Hagedoorn 8, 

3142 CP  Maassluis     3142 KB  Maassluis. 

Mevrouw C.A.J. Berrevoets – Van Nispen, secretaris 

Foppenpolder 10, 

3155 EA  Maasland 

	


