
FORMULIER OVERNAME PARTICIPATIES 

Koper: 

Natuurlijk persoon: 

Voorletter(s) en naam: 

Woonadres: 

Geboortedatum: 

Verplichte bijlagen: Kopie identiteitsbewijs 

Rechtspersoon: 

Statutaire naam: 

Kantooradres: 

KvK nummer: 

Voorletters en naam directeur: 

Verplichte bijlagen: Uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden) 
Kopie identiteitsbewijs directeur Koper 

Verkoper (1 of 2 personen): 

Voorletter(s) en naam: 

Woonadres: 

Geboortedatum: 

Verplichte bijlagen: Kopie identiteitsbewijs 

Indien de participatie op twee namen is gesteld: 

Voorletter(s) en naam: 

Woonadres: 

Geboortedatum: 

Verplichte bijlagen: Kopie identiteitsbewijs 

Overgedragen worden de in de bijlage vermelde contractnummers. 
Als deze contractnummers niet bekend zijn kan de verkoper deze per e-mail opvragen bij 
SATT (e-mailadres contact@stichtingtectona.nl)

Koper en Verkoper zoals hierboven weergegeven verklaren hierbij ten behoeve van Stichting Administratie – en 
Trustkantoor Tectona (“SATT”):  
1 Dat Verkoper heeft verkocht en overgedragen aan Koper en Koper heeft gekocht en aanvaard de hierboven 

bedoelde participaties; 
2 Akkoord te zijn met de registratie van de eigendom van de participatie(s) ten name van de Koper en het 

doorhalen van de registratie van de participatie(s) ten name van de Verkoper; 
3 Dat alle kapopbrengsten waar de contracten, die ten grondslag liggen aan de overgedragen participaties recht 

op geven, volledig toekomen aan de Koper en niet aan de Verkoper; 
4 Verkoper doet jegens SATT onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van, en verleent SATT finale kwijting 

voor, alle vorderingen, rechten en aanspraken die voor Verkoper voortvloeien uit, of samenhangen met, de 
overgedragen participaties en de daaraan ten grondslag liggende contracten; 

5 Dat Koper en Verkoper deze verklaring naar waarheid hebben ingevuld en de overgelegde bijlagen volledig 
en correct zijn. 

Datum: _______________________________ 

Handtekeningen: 

_____________________________________ 
Koper: 
Naam: …………………………………………. 

___________________________________ 
Verkoper1 
Naam: ………………………………………………….. 

__________________________________ 
Verkoper 2:  
Naam: ………………………………………………….. 



Specificatie van over te dragen participaties

Boerderij Contractnummer (Deel)hectares 

Datum: _______________________________ 

Handtekeningen: 

_____________________________________ 
Koper: 
Naam: …………………………………………. 

___________________________________ 
Verkoper1 
Naam: ………………………………………………….. 

__________________________________ 
Verkoper 2:  
Naam: ………………………………………………….. 
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