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OBLIGATIEVOORWAARDEN 
ARTIKEL 1 TOEWIJZING VAN EN STORTING OP BEDRIJFSOBLIGATIES EN 

AANWENDING VAN DE MIDDELEN  

1.1 Aan een Obligatiehouder worden niet meer Bedrijfsobligaties toegewezen dan 
waarvoor hij heeft ingeschreven. WNR heeft de bevoegdheid om minder 
Bedrijfsobligaties toe te wijzen dan waarvoor een Obligatiehouder heeft 
ingeschreven doch zal bij toewijzing niet minder dan één Bedrijfsobligatie per 
Obligatiehouder toewijzen.  

1.2 Tegelijkertijd met of zo spoedig mogelijk nadat de toewijzing van 
Bedrijfsobligatie aan een Obligatiehouder door WNR is aangekondigd, stelt 
WNR de Obligatiehouder op de hoogte van de Stortingsdatum.  

1.3 De Obligatiehouder is verplicht om uiterlijk op de Stortingsdatum voor elke 

aan hem toegewezen Bedrijfsobligaties het bedrag van de Hoofdsom te 
hebben bijgeschreven ten name van WNR, zulks onverminderd het recht van 
een inschrijver om zijn betaling uiterlijk binnen 14 dagen na inschrijving in te 
trekken of terug te vorderen.  

1.4 De bedragen die WNR aantrekt door de Aanbieding en Uitgifte van 
Bedrijfsobligaties worden uitsluitend aangewend voor de doeleinden zoals 
beschreven in de Overeenkomst.  

ARTIKEL 2 BEDRIJFSOBLIGATIE-KARAKTER  

2.1 De Overeenkomst van geldlening (Bedrijfsobligatie) is gesteld op naam van de 
Obligatiehouder en vrij verhandelbaar en overdraagbaar conform artikel Artikel 
3 van de Obligatievoorwaarden.  

2.2 Een Bedrijfsobligatie vormt een directe en onvoorwaardelijke verplichting van 
WNR jegens de Obligatiehouder tot terugbetaling van de Hoofdsom en 
betaling van Rente.  

2.3 De Bedrijfsobligaties luiden op naam. Er worden geen bewijs- of 
registerstukken uitgegeven.  

ARTIKEL 3 VERHANDELBAARHEID EN OVERDRAAGBAARHEID VAN 

BEDRIJFSOBLIGATIES  

3.1 De Bedrijfsobligaties zijn vrij verhandelbaar en vrij overdraagbaar onder de 
voorwaarden dat de Toezichtrechtelijke Beperkingen, zoals bedoeld in de Wft 
(Wet financieel toezicht), niet worden overtreden.  

3.2 De overdracht of vervreemding van een Bedrijfsobligatie die in strijd is met de 

Toezichtrechtelijke Beperkingen of de kwaliteitseisen als bedoeld in artikel 3 
lid 8 van de Overeenkomst, is niet mogelijk en heeft jegens WNR geen effect.  
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3.3 Indien de Obligatiehouder zijn Bedrijfsobligatie wenst over te dragen aan 
derden, moet de Obligatiehouder dit schriftelijk aangeven bij WNR, waarna 
deze de overdracht zal erkennen, mits deze overdracht niet in strijd is met de 
wet en/of artikel 3.2 en/of artikel 3.4 van deze Obligatievoorwaarden. Pas na 
erkenning van de schriftelijke mededeling door WNR heeft een eventuele 
overdracht rechtsgevolg voor WNR. Van de mededeling en de erkenning zal 
door WNR melding worden gemaakt in het Register van Obligatiehouders, 
zodat de overdracht kenbaar is uit het Register.  

3.4 Overdracht van de Bedrijfsobligatie zal uitsluitend geschieden middels de akte, 
bij deze voorwaarden gevoegd als Bijlage 1: Akte van Cessie. 

ARTIKEL 4 EMISSIES  

4.1 WNR geeft de Bedrijfsobligatie uit op - of in elk geval zo kort als praktisch 
mogelijk is - de Stortingsdatum. 

4.2 De Bedrijfsobligaties die zijn/worden uitgegeven worden aangeduid met de 
Naam van de Obligatie gevolgd door een punt, het jaar van uitgifte, een punt 
en een opvolgend nummer dat voor elke Bedrijfsobligatie uniek is.  

4.3 Van de Uitgifte ontvangt de Obligatiehouder waaraan een Bedrijfsobligatie is 
uitgegeven een elektronische bevestiging van WNR onder vermelding van de 
gegevens die WNR in dat verband heeft geregistreerd in het Register van 
Obligatiehouders.  

4.4 WNR heeft de bevoegdheid, Bedrijfsobligaties aan derden aan te bieden en 
meer Bedrijfsobligaties uit te geven alsook om onder andere voorwaarden als 
de onderhavige Bedrijfsobligatie aan te bieden. Aanbieding en Uitgifte van 
volgende Bedrijfsobligaties mogen de rechten van bestaande Obligatiehouders 
niet aantasten.  

ARTIKEL 5 VERVROEGDE AFLOSSING 

5.1 WNR heeft het recht om Bedrijfsobligaties vervroegd af te lossen. Te allen 
tijde wordt de Uitgiftekoers van 100% gehanteerd verminderd met de 
betaalde aflossingstermijnen en vermeerderd met de eventueel nog 
verschuldigde Rente. 

5.2  Een vervroegde Aflossing wordt tenminste 10 (tien) Werkdagen voor de 

(vervroegde) Aflossingsdatum medegedeeld aan de Obligatiehouder.  

5.3 De vervroegde Aflossing dient te worden betaald tezamen met de tot de 

Aflossingsdatum lopende en verschuldigde Rente.  

ARTIKEL 6 OPEISING 

6.1 De Hoofdsom tezamen met de lopende Rente die is verschuldigd over elke 
Bedrijfsobligatielening is door de Obligatiehouder onmiddellijk in zijn geheel 
opeisbaar indien:  
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i) Een derde partij overgaat tot uitwinning van een substantieel deel van de 
activa van WNR, of er beslag wordt gelegd op een substantieel deel van 
de activa van WNR en niet binnen 13 (dertien) weken na beslaglegging 
gemotiveerd bezwaar is aangetekend tegen opheffing of vernietiging;  

ii) Met betrekking tot WNR surseance van betaling wordt aangevraagd, 
verleend of WNR failliet wordt verklaard;  

iii) WNR wordt ontbonden of een besluit daartoe wordt genomen of een 
verzoek daartoe wordt ingediend;  

iv) WNR haar onderneming staakt.  

ARTIKEL 7 VERPLICHTING VAN WNR  

7.1 WNR heeft de verplichting om binnen 15 (vijftien) Werkdagen de 
Obligatiehouders te informeren, indien één of meer artikelen van deze 
Obligatievoorwaarden zich wijzigen en/of niet langer juist zijn.  

ARTIKEL 8 BELASTINGEN  

8.1 Iedere betaling door WNR wordt verricht zonder inhouding of aftrek van of in 
verband met belastingen, tenzij die inhouding of aftrek wettelijk verplicht is. 
Indien de inhouding of aftrek wettelijk verplicht is zal WNR daarnaar handelen 
en wordt de Obligatiehouder daarvoor niet gecompenseerd. WNR zal de 
Obligatiehouder op de hoogte stellen indien hij verplicht is tot een dergelijke 
inhouding of aftrek.  

ARTIKEL 9 WIJZE VAN BETALING  

9.1 WNR dient elke verschuldigde betaling doen op de respectievelijke rekening 
van de Obligatiehouder zoals is opgenomen in het Register van 
Obligatiehouders. Indien een Aflossingsdatum valt op een dag die geen 
Werkdag is, zal de Obligatiehouder op de eerst daaropvolgende Werkdag de 
volledige en vrije beschikking hebben over het verschuldigde bedrag.  

ARTIKEL 10 REGISTER VAN OBLIGATIEHOUDERS  

10.1 De Obligatiehouder is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige 
verstrekking van zijn gegevens - en van mutaties daarin - aan WNR. Voor 
zover daaraan niet wordt voldaan, zal onjuiste of onvolledige vermelding van 
zijn gegevens in het Register van Obligatiehouders voor rekening en risico 
komen van de desbetreffende Obligatiehouder. De Obligatiehouder verstrekt 
in ieder geval de volgende gegevens: naam Obligatiehouder, naam 
vertegenwoordiger, adresgegevens, e-mailadres, IBAN, pandhouder, 
vruchtgebruiker en nadere gegevens die WNR in redelijkheid van 
Obligatiehouder verlangt. 

10.2 Van elke Inschrijving in het Register van Obligatiehouders en van iedere 
mutatie daarin ontvangt de Obligatiehouder op zijn verzoek kosteloos een 
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digitaal uittreksel omtrent zijn eigen gegevens van WNR. Het uittreksel 
belichaamt geen rechten.  

10.3 Indien een Bedrijfsobligatie behoort tot een gemeenschap, kunnen de 

deelgenoten die zijn gerechtigd tot die gemeenschap de in verband met de 
Bedrijfsobligatie(s) of uit deze voorwaarden voortvloeiende rechten slechts 
uitoefenen door 1 (één) door hen schriftelijk aangewezen of door de rechter 
benoemde vertegenwoordiger. De gegevens van deze vertegenwoordiger 
worden conform het bepaalde in artikel 3 in het Register van Obligatiehouders 
opgenomen.  

ARTIKEL 11 BEWIJS  

11.1 Behoudens tegenbewijs strekken de boeken van WNR tot dwingend bewijs 
van het bestaan en de omvang van de betalingsverplichtingen van WNR.  

ARTIKEL 12 BESTEMMING VAN GELDEN  

12.1 WNR zal de door haar ontvangen gelden van de Obligatiehouders uitsluitend 

aanwenden conform artikel 1 lid 2 van de Overeenkomst.  

ARTIKEL 13 OVERIGE BEPALINGEN 

13.1 De Bedrijfsobligaties luiden in euro’s. De stortingen op de Bedrijfsobligaties 
alsmede de Rente op en de Aflossingen van de Bedrijfsobligaties worden 
afgerekend in euro’s.  

 
 
 
Handtekening voor ontvangst en gezien: 


