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De intentie uit om een BeDrAg vAn €    

uitgeschreven                

als risico dragend, niet overdraagbaar  kapitaal te verstrekken aan De Jan Evertsen BuurtCoöperatie 

totstandkoming definitieve overeenkomst
De Jan Evertsen BuurtCoöperatie zal vooraf gaande aan het opvragen van het hier toegezegde kapitaal een 
overeenkomst aan ondergetekende voorleggen. 

Ondergetekende beslist pas op dat moment definitief of hij/zij deze intentie wenst om te zetten in een feitelijke 
overeenkomst. Ondergetekende kan op dat moment geheel vrijblijvend  en zonder kosten besluiten alsnog niet 
mee te doen en tot het ondertekenen van de overeenkomst verplicht deze intentieverklaring hem/haar op geen 
enkele wijze het hierboven vermelde bedrag aan de Jan Evertsen BuurtCoöperatie ter beschikking te stellen.

z.o.z.

Vrijblijvende Intentie om  
mee te financiëren

“ De Jan Evertsen BuurtCoöperatie is gericht op verwerven 
van rechten tot (tijdelijke) huur, gebruik en in eigendom 
verwerven van registergoederen gelegen aan en nabij 
de Jan Evertsenstraat te Amsterdam ter bevordering van 
een zo gevarieerd mogelijk en levensvatbaar winkel- en 
bedrijvenaanbod en al hetgeen daartoe behoort of daaraan 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.” (bron: concept 
oprichtingsakte JEBC)

De Jan Evertsen BuurtCoöperatie (JEBC) zoekt financiers 
voor het waarmaken van deze ambitie. Bij stemmingen 
hanteert de JEBC het 1 “aandeel, 1 stem-principe”.

Ondergetekende ondersteunt de plannen van de JEBC en 
spreekt de intentie uit om financieel bij te dragen aan de 
realisatie daarvan door het ter beschikking stellen van 
risico dragend kapitaal.  Het “aandeel” in dat kapitaal is 
niet overdraagbaar.

1.

Jan Evertsen BuurtCoöperatie  | Jan van Riebeekstraat 25 | 1057 ZW Amsterdam
www.jebc.nl



toezicht notAris
De toekomstig te sluiten overeenkomsten worden onder toezicht van notaris Mr R.W. Clumpkens van Zuidbroek 
BV uit Amsterdam opgesteld. De te verstrekken financiering wordt gedeponeerd op een derdenrekening bij de 
notaris. De notaris zal de op deze derdenrekening gestorte bedragen uitsluitend houden voor en betalen aan 
de Jan Evertsen BuurtCoöperatie, .

Aldus opgesteld te  Amsterdam,

DAtum

De heer / mevrouw De JAn evertsen BuurtcooPerAtie
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