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BIJLAGE 1: AKTE VAN CESSIE 
 

CESSIE-AKTE 
Ondergetekenden: 

Partij 1 Naam: 
Adres: 
Vestigingsplaats: 
Registratienummer KvK: 
Rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 
Hierna te noemen: “Overdrager”; 
 

Partij 2 Naam: 
Adres: 
Vestigingsplaats: 
Registratienummer KvK: 
Rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 
Hierna te noemen: “Verkrijger”: 

 
IN AANMERKING NEMENDE: 

− dat Overdrager een vordering op Stichting Woonlastenneutraal Renoveren 
(hierna: “WNR”) heeft, ten bedrage van _________, ter zake van één of 
meerdere Bedrijfsobligaties; 

− dat Overdrager en Verkrijger op _________ een koopovereenkomst zijn 
aangegaan, waarbij Overdrager zijn voormelde vordering op WNR aan 
Verkrijger heeft verkocht; 

− dat Overdrager zijn voormelde vordering op WNR derhalve wenst over te 
dragen aan Verkrijger, die bereid is deze cessie te aanvaarden. 

 
ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 
1. Overdrager draagt bij deze zijn hierboven in de considerans omschreven 

vordering op WNR over aan Verkrijger, welke overdracht Verkrijger bij deze 

aanvaardt, een en ander op grond van de eveneens in de considerans 

omschreven koopovereenkomst en met dien verstande dat een mededeling, als 

bedoeld in artikel 3, nog gedaan moet of kan worden. 

2. Alle hierboven in de considerans genoemde voor de vordering van Overdrager op 

WNR gegeven zekerheden en alle overige aan de vordering van Overdrager op 

WNR verbonden nevenrechten, een en ander met inbegrip van de daaraan 

verbonden verplichtingen (waaronder onder meer begrepen de Overeenkomst en 

de Obligatievoorwaarden), gaan bij deze van rechtswege over op Verkrijger. 

Voor zover dat niet zo mocht zijn, draagt Overdrager deze zekerheden en 

nevenrechten bij deze over aan Verkrijger. Tevens verschaft Overdrager alle 

bewijsstukken en executoriale titels met betrekking tot de overgaande rechten;  
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3. Overdrager is verplicht en Verkrijger is bevoegd deze cessie terstond schriftelijk 

mede te delen aan WNR dit onder bijvoeging van een afschrift van deze cessie-

akte. 

4. Overdrager staat niet in voor de solventie van de schuldenaar WNR, maar 

Overdrager staat er wel voor in dat de gecedeerde vordering bestaat, dat zij 

overdraagbaar is en niet onoverdraagbaar is gemaakt, dat zij niet aantastbaar is 

op grond van juridische verweren van WNR en dat zij niet oninbaar is ten 

gevolge van een (mogelijk) beroep op verrekening door WNR. 

5. Overdrager staat ervoor in dat de vordering hem toebehoort en dat hij volledig 

bevoegd is de vordering volledig aan Verkrijger over te dragen, dat de vordering 

onbeslagen is, niet verpand is en per 30 november 2026 opeisbaar is. 

6. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

7. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van de 

onderhavige overeenkomst, zullen worden beslecht door de Rechtbank te [•], 

zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de 

weg zouden staan. 

ALDUS IS OVEREENGEKOMEN EN IN TWEEVOUD ONDERTEKEND 
 
Overdrager 
 
Naam: 
 
Datum: 
 
Plaats: 
 
 

Verkrijger 
 
Naam: 
 
Datum: 
 
Plaats: 

 
 


