OVEREENKOMST VAN BEHEER EN JURIDISCH EIGENDOM
BUFFERfund

ONDERGETEKENDEN:
1. Buffer Invest B.V. gevestigd aan ………..………………………………………………………………..............,
ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer: 65312821,
(“Beheerder”) in deze vertegenwoordigd door J.P van Rossum en M. Tak en
2. Stichting Juridisch Eigendom BUFFERfunds statutair gevestigd aan
……………………………………………………… ……………………………. en kantoorhoudende aan de
Hoogoorddreef 15, 1101 BA te Amsterdam, ingeschreven in het register van de Kamer van
Koophandel onder nummer: 65312821, (“Juridisch Eigenaar”), in deze vertegenwoordigd
door SGG Custody B.V., kantoorhoudende aan de Hoogoorddreef 15, 1101 BA te Amsterdam.

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

Artikel 1. Definities
1.1

De woorden en uitdrukkingen in deze voorwaarden, zoals opgenomen in onderstaande lijst
van definities, beginnen met een hoofdletter en hebben, tenzij uit de context anders blijkt,
de volgende betekenis (in het enkelvoud weergegeven definities hebben dezelfde betekenis
in het meervoud en vice versa):
Accountant

de in artikel 15 bedoelde registeraccountant
of andere deskundige als bedoeld in artikel
2:393(1) BW aan wie de opdracht is gegeven
de Jaarcijfers te controleren

Beheerder

degene die belast is met het beheer van het
Fonds

BW

Burgerlijk Wetboek

EUR

euro, het wettelijk betaalmiddel van de
Europese Monetaire Unie

Fonds

het BUFFERfund, een besloten fonds voor
gemene rekening

Fonds voor Gemene Rekening

fonds voor gemene rekening als omschreven
in de Wet op de vennootschapsbelasting
1969.

Fondsvermogen

de som van de waarde van de tot het Fonds
behorende goederen verminderd met de tot
het Fonds behorende verplichtingen,
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waaronder begrepen eventuele belastingen
en - naar tijdsevenredigheid - de kosten van
beheer en de overige kosten die ten laste van
het Fonds komen, uitgedrukt in EUR
Fondsvoorwaarden

de voorwaarden van het Fonds zoals
opgenomen in de Overeenkomst van Beheer
en Juridisch Eigendom BUFFERfund en het
Informatie memorandum

Halfjaarcijfers

de halfjaarcijfers van het Fonds

Handelsdag

een dag waarop de beurzen in zowel
Amsterdam als Frankfurt zijn geopend waar
de financiële instrumenten worden
verhandeld waarin het Fonds belegt

Handels NAV

de NAV op de betreffende Handelsdag
(volgend op de dag van ontvangst van het
deelname bedrag door de Juridisch Eigenaar
dan wel volgend op de dag waarop de
Beheerder het verzoek tot inkoop heeft
ontvangen) vastgesteld op een door de
Beheerder gekozen tijdstip tussen 9:15 en
10:30 uur

Informatiememorandum

het informatiememorandum van het Fonds
zoals van tijd tot tijd gewijzigd of aangevuld
door een of meer supplementen

Jaarcijfers

de jaarrekening, het jaarverslag en de overige
gegevens als bedoeld in de artikelen 2:361(1),
2:391(1) en 2:392(1) a tot en met h BW van
het Fonds

Juridisch Eigenaar

degene die belast is met het houden van het
Fondsvermogen; stichting Juridisch Eigendom
BUFFERfunds

NAV

het Fondsvermogen op enig tijdstip, gedeeld
door het aantal uitstaande Participaties zoals
vastgesteld door Beheerder

Participant

houder van een of meer Participaties

Participatie

een evenredig deel van de gerechtigdheid tot
het Fonds

Register

het in artikel 8 omschreven register

Stichting

Stichting Juridisch Eigendom BUFFERfunds
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Voorwaarden

deze voorwaarden van beheer en juridisch
eigendom van het Fonds

Website

www.bufferfund.nl

Wft

de Wet op het financieel toezicht en daarop
gebaseerde (lagere) regelgeving, zoals deze
van tijd tot tijd geldt of de daarvoor in de
plaats tredende wettelijke regeling.

Artikel 2. Naam en duur
2.1
2.2
2.3

2.4

Het Fonds draagt de naam: BUFFERfund en is een besloten fonds voor gemene rekening.
Het Fonds is gevormd voor onbepaalde tijd.
Handelingen van het Fonds worden verricht en rechten en verplichtingen van het Fonds
worden aangegaan door de Beheerder en Juridisch Eigenaar gezamenlijk handelend
in hun hoedanigheid van Beheerder respectievelijk Juridisch Eigenaar.
Alle contacten met het Fonds verlopen via de Beheerder.

Artikel 3. Aard, doel, structuur en fiscale status
3.1
3.2

3.3

3.4

Het beheer en het eigendom van het Fonds geschieden onder de Fondsvoorwaarden.
Goederen die tot het Fondsvermogen behoren worden collectief voor rekening en risico van
de Participanten belegd volgens een door de Beheerder te bepalen beleggingsbeleid, welk
beleggingsbeleid nader wordt omschreven in het Informatiememorandum,
teneinde de Participanten in de opbrengst van de beleggingen te doen delen.
Het Fonds is geen rechtspersoon of personenvennootschap maar een contractuele afspraak
tussen de Beheerder en de Juridisch Eigenaar op basis waarvan de Participanten deelnemen
in het Fonds (Fondsvoorwaarden). Op basis van de Fondsvoorwaarden beheert de Beheerder
het Fondsvermogen en houdt de Juridisch Eigenaar de activa en de verplichtingen van het
Fonds voor rekening en risico van de Participanten. De Fondsvoorwaarden bepalen de
verhouding tussen de Beheerder, de Juridisch Eigenaar en de Participanten. Door inschrijving
geeft een Participant aan de Fondsvoorwaarden te hebben gelezen en daardoor gebonden te
zijn. Een Participant is toegelaten tot het Fonds door de uitgifte van een Participatie aan de
Participant. De Fondsvoorwaarden doen geen rechten en/of verplichtingen tussen de
Participanten onderling ontstaan.
Het Fonds kwalificeert als besloten Fonds voor Gemene Rekening. Dit betekent dat het Fonds
voor Nederlandse fiscale doeleinden als fiscaal transparant wordt aangemerkt en zelf niet
belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting. De resultaten van het Fonds worden
daarom direct bij de Participant in de belastingheffing betrokken. Inherent aan de fiscale
transparantie is dat het Fonds eventueel geheven bronheffingen op ontvangen uitkeringen,
zoals dividendbelasting, niet kan verrekenen.

Artikel 4. Juridisch Eigendom
4.1

De Juridisch Eigenaar is juridisch rechthebbende op het Fondsvermogen, ten titel
van beheer.
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4.2

4.3

4.4
4.5
4.6

Alle goederen die deel uitmaken of deel gaan uitmaken van het Fondsvermogen zijn,
respectievelijk worden ten titel van beheer verkregen door de Juridisch Eigenaar voor
rekening en risico van de Participanten. De Juridisch Eigenaar treedt bij het houden van de
juridisch eigendom uitsluitend op in het belang van de Participanten.
Verplichtingen die deel uitmaken of deel gaan uitmaken van het Fondsvermogen zijn,
respectievelijk worden, aangegaan op naam van de Juridisch Eigenaar, voor rekening en
risico van de Participanten. De Juridisch Eigenaar kan de Participanten niet
vertegenwoordigen.
Over de goederen die tot het Fondsvermogen behoren kan de Juridisch Eigenaar alleen
tezamen met de Beheerder beschikken, niet tegenstaande het in artikel 5.2 van deze
Voorwaarden bepaalde.
De Beheerder heeft de Stichting aangesteld als Juridisch Eigenaar. Het bestuur van de
Stichting kan slechts een door de Beheerder voorgedragen (rechts)persoon benoemen als
bestuurder van de Stichting. De Beheerder zal slechts (rechts)personen voordragen als
bestuurder van de Stichting die onafhankelijk zijn van de Beheerder.
De Juridisch Eigenaar heeft als enig statutair doel het houden van het van het
Fondsvermogen in de zin van art. 4:37j Wft.
De vergoeding en kosten van de Juridisch Eigenaar komen ten laste van het Fondsvermogen.
De Juridisch Eigenaar is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van enig handelen of
nalaten van haar zijde of enige niet nakoming van haar verplichtingen onder of in verband
met deze overeenkomst, behalve in het geval van opzet of grove schuld.

Artikel 5. Beheer
5.1

5.2

5.3

5.4
5.5
5.6

5.7

De Beheerder is opgenomen in het door de AFM ex artikel 1:107 Wft gehouden register als
een ex artikel 2:66a(3) aanhef en onder a Wft van de vergunningplicht uitgezonderde
beheerder.
De Beheerder is belast met het beheer van het Fonds, waaronder mede is begrepen het
beleggen van de goederen die behoren tot het Fondsvermogen, het aangaan van
verplichtingen ten laste van het Fonds en het verrichten van alle overige handelingen ten
behoeve van het Fonds, alles met inachtneming van hetgeen in de Fondsvoorwaarden is
bepaald.
De Juridisch Eigenaar verstrekt hierbij aan de Beheerder volmacht voor het verrichten van de
in dit artikel bedoelde handelingen en alle overige handelingen ten aanzien van het Fonds,
met in achtneming van het in de Fondsvoorwaarden bepaalde, welke volmacht zich ook
uitstrekt tot het mede namens de Juridisch Eigenaar beschikken over het Fondsvermogen en
welke volmacht zo nodig door de Juridisch Eigenaar kan worden ingetrokken of opgeschort.
De Beheerder verstrekt hierbij, voor zover benodigd, aan de Juridisch Eigenaar volmacht tot
het verrichten van handelingen, zoals onder meer genoemd
in de Fondsvoorwaarden. De Beheerder kan de Participanten niet vertegenwoordigen.
De Beheerder is jegens de Participanten aansprakelijk voor de door hen geleden schade, voor
zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de Beheerder.
De Beheerder heeft recht op een vergoeding van de beheerkosten die ten laste van het
Fondsvermogen wordt gebracht, zoals omschreven in het Informatiememorandum.
De Beheerder is bevoegd zijn taken uit hoofde van de Fondsvoorwaarden, met uitzondering
van het opstellen en uitvoeren van het beleggingsbeleid), te delegeren aan derden, mits in
overeenstemming met het bepaalde in de wet.
De Beheerder is ‐ uitsluitend indien dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan actuele
verplichtingen tot inkoop van Participaties op momenten dat binnen het Fonds onvoldoende
liquiditeiten aanwezig zijn Fonds niet snel genoeg tot liquidatie van haar activa kan overgaan
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5.8

- bevoegd tot het aangaan van een kredietfaciliteit tot in totaal maximaal 10% van het
Fondsvermogen.
De Beheerder is gehouden het beheer van het Fondsvermogen uit te voeren in
overeenstemming met het beleggingsbeleid zoals beschreven in het
Informatiememorandum.

Artikel 6. Het Fonds
Het Fondsvermogen wordt gevormd door stortingen ter verkrijging van Participaties, door
opbrengsten van goederen die behoren tot het Fondsvermogen, door vorming en toeneming van de
schulden en door vorming, toeneming en toepassing van eventuele voorzieningen en reserveringen.

Artikel 7. Rechten en verplichtingen van Participanten
De Participanten zijn tot het Fonds gerechtigd naar verhouding van het aantal Participaties dat een
Participant houdt van het Fonds. In de verhouding bedoeld in de vorige zin, komen alle voor- en
nadelen, die aan het Fonds zijn verbonden, ten gunste respectievelijk ten laste van de Participanten.
Artikel 8. Register
8.1
8.2
8.3

8.4
8.5
8.6
8.7

Participanten hebben een zodanige aanduiding dat zij steeds van elkaar kunnen worden
onderscheiden.
De Participaties luiden op naam. Bewijzen van deelneming in het Fonds worden niet
uitgegeven.
De Beheerder houdt een Register in elektronische of andere door de Beheerder te bepalen
vorm, waarin de gegevens van Participanten zijn opgenomen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd,
onder vermelding van het aantal door hen gehouden Participaties alsmede het aantal
Participaties dat van tijd tot tijd is teruggekocht alsmede het bankrekeningnummer van de
Participant bij een Nederlandse bank waarop hij betalingen van het Fonds wenst te
ontvangen. Het aantal door een Participant gehouden Participaties wordt vastgesteld tot op
vier decimalen nauwkeurig. Een Participant zal iedere wijziging in de hiervoor bedoelde
gegevens onmiddellijk aan de Beheerder opgeven. Betaling van gelden uit hoofde van de
Fondsvoorwaarden door het Fonds op de in het Register vermelde bankrekening bevrijdt het
Fonds en de Participant verleent het Fonds hiervoor bij voorbaat kwijting.
Het Register wordt geactualiseerd door de Beheerder na iedere toekenning en inkoop van
Participaties.
Het Register ligt ten kantore van de Beheerder ter inzage voor iedere Participant, doch
uitsluitend voor zover het zijn eigen inschrijving betreft.
De Beheerder verstrekt de Participanten periodiek overzichten inzake hun belegging in het
Fonds.
Het beheer van het Register kan door de Beheerder worden uitbesteed aan derden. De
Beheerder besteedt het beheer van het register momenteel uit aan SSG Group.

Artikel 9. Vaststelling van de NAV
9.1

De NAV wordt elke Handelsdag vastgesteld door de Beheerder op de wijze als beschreven in
het Informatie Memorandum en wordt zo spoedig mogelijk na vaststelling daarvan
gepubliceerd op de Website. De laatst vastgestelde NAV kan altijd worden opgevraagd bij de
Beheerder.
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9.2

In afwijking van het bepaalde in artikel 9.1 kan de Beheerder in onder meer de navolgende
gevallen de NAV niet vaststellen indien voor zover van toepassing:
a. de middelen van communicatie of berekeningsfaciliteiten die normaal worden gebruikt
voor de bepaling van de NAV, anders dan door verwijtbaar handelen of nalaten van de
Beheerder, niet meer functioneren of indien om enige andere reden de waarde van een
belegging die behoort tot het Fonds niet met de door de Beheerder gewenste snelheid of
nauwkeurigheid kan worden bepaald; of
b. factoren die onder andere verband houden met de politieke, economische, militaire of
monetaire situatie waarover de Beheerder geen zeggenschap heeft, de Beheerder
verhinderen de waarde van de NAV te bepalen.
De Beheerder zal de waarde van de vermogensbestanddelen en de NAV niet vaststellen
indien een besluit tot opheffing of een besluit tot ontbinding van het Fonds is genomen.
De waarde van de vermogensbestanddelen van het Fonds wordt vastgesteld met
inachtneming van de waarderingsmethoden die zijn vermeld in het Informatiememorandum,
waarbij in beginsel geldt:

9.3
9.4

−
−
−

−
−

9.5
9.6

op gereguleerde markten en/of handelsplatformen verhandelbare beleggingen worden
gewaardeerd tegen de laatst bekende slotkoers (voor de Handels NAV de laatst bekende koers
zoals vastgesteld door de beurs);
de overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde;
gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen op beleggingen worden
bepaald door op de verkoopopbrengst dan wel de balanswaarde aan het einde van de
verslagperiode de aankoopwaarde dan wel de balanswaarde aan het begin van de
verslagperiode in mindering te brengen;
gemaakte kosten bij aankoop of verkoop komen rechtstreeks voor rekening van het Fonds;
gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen op beleggingen worden in de winsten verliesrekening verantwoord.
Voor de vaststelling van de NAV wordt het aantal teruggekochte Participaties buiten
beschouwing gelaten.
Indien vastgesteld wordt dat de NAV onjuist berekend is en materieel afwijkt van de juiste
NAV zal dit onverwijld bekend worden gemaakt op de Website. De Beheerder zal nagaan in
welke mate een of meerdere Participanten door de fout benadeeld zijn. De Beheerder kan
besluiten tot aanpassing van reeds
uitgevoerde terugkopen en toekenningen van Participaties op basis van de juiste NAV. Indien
de fout (na correctie) naar het oordeel van de Beheerder heeft geleid tot een materiële
schade voor een Participant zal de Beheerder, de oorzaak en kosten voor het Fonds daarbij
mede in aanmerking nemende, onderzoeken of de schade gecompenseerd dient te worden
of zich inspannen om deze te verhalen op de daarvoor aansprakelijke partij. Indien de
Beheerder van mening is dat de schade gecompenseerd dient te worden, zal de Beheerder
de schade aan de Participant vergoeden. In ieder geval als
materieel aangemerkt wordt een afwijking van ten minste 0,5% ten opzichte van de juiste
NAV.

Artikel 10. Toekenning van Participaties.
10.1
10.2
10.3

Toekenning van een Participatie gebeurt door de Beheerder. Toekenning van een Participatie
vindt plaats op de wijze als in het Informatiememorandum bepaald.
Een Participant dient voor ten minste EUR 100.000,- deel te nemen in het Fonds.
Naast de minimale deelneming als bedoeld in lid 2 van dit artikel kan een Participant onbeperkt
Participaties verkrijgen, voor een minimum inleg van EUR 5.000,- per storting.
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10.4

Indien een verzoek tot uitgifte op een Handelsdag voor 16:00 uur bij de Beheerder wordt
ingediend en het bedrag waarvoor toekenning wordt verzocht op de rekening van de Juridisch
Eigenaar is bijgeschreven, worden de Participaties uitgegeven tegen de Handels NAV die op de
eerstvolgende Handelsdag door de Beheerder bekend wordt gemaakt.
Het aantal Participaties dat wordt toegekend is gelijk aan het bedrag waarvoor toekenning
wordt verzocht, gedeeld door de Handels NAV.

10.5

De Beheerder kan in het Informatiememorandum nadere toekenningsvoorwaarden
vaststellen. Een Participatie wordt slechts toegekend indien het bedrag waarvoor toekenning
wordt verzocht binnen de door de Beheerder vastgestelde termijn in het Fonds is ingebracht.
De Beheerder is gerechtigd om zonder opgave van redenen een toetredingsaanvraag af te
wijzen. Reeds door de aanvrager voor deelneming in het Fonds gestorte bedragen stort de
Juridisch Eigenaar zonder vergoeding van rente terug op de bankrekening van de aanvrager.
In de in artikel 9.2 vermelde omstandigheden alsmede in het geval zich, naar het uitsluitend
oordeel van de Beheerder, een bijzondere omstandigheid voordoet die dat rechtvaardigt, kan
de Beheerder de toekenning van Participaties opschorten.
Een dergelijke bijzondere omstandigheid kan onder meer zijn:
− omstandigheden waarbij de technische middelen van het Fonds om rechten van
deelneming in te kopen of uit te geven niet beschikbaar zijn;
− omstandigheden waarbij de beleggingsinstelling aan de hoeveelheid verzoeken tot
inkoop/uitgifte van rechten van deelneming feitelijk niet onmiddellijk kan voldoen;
bijvoorbeeld omdat het administratief niet mogelijk is de verzoeken ordentelijk te
verwerken;
− omstandigheden waarbij de fiscale status van de beleggingsinstelling in gevaar komt.
De Beheerder doet binnen een redelijke termijn mededeling aan de desbetreffende
Participanten van het besluit tot opschorting als bedoeld in het vorige lid.
Participaties worden toegekend door inschrijving in het Register door de Beheerder.

10.6

10.7

10.8
10.9

Artikel 11. Overdracht van Participaties. Gemeenschap.
11.1

11.2

Overdracht dan wel levering van Participaties aan anderen dan het Fonds (Juridisch Eigenaar)
is niet mogelijk, behalve aan bloed- en aanverwanten in de rechte linie. Participaties kunnen
aan het Fonds (Juridisch Eigenaar) worden overgedragen overeenkomstig het in artikel 12
bepaalde.
Indien Participaties tot een gemeenschap behoren kunnen de gezamenlijke gerechtigden zich
slechts door een schriftelijk door hen daartoe aangewezen persoon tegenover de Beheerder,
de Juridisch Eigenaar en de andere Participanten doen vertegenwoordigen.

Artikel 12. Inkoop van Participaties.
12.1

12.2

12.3

Door inkoop verkrijgt het Fonds (Juridisch Eigenaar) Participaties ten titel van koop. Een
verzoek tot Inkoop van Participaties dient te worden gedaan aan de Beheerder via de
Website dan wel op een andere door de Beheerder goedgekeurde wijze. Een verzoek tot
Inkoop kan luiden in EUR. Binnen drie Werkdagen na ontvangst door de Beheerder van een
verzoek tot Inkoop van Participaties voert de Beheerder het verzoek uit een en ander met
inachtneming van eventuele voorbehouden als opgenomen in het Informatiememorandum.
Indien door Inkoop of overdracht van Participaties de totale waarde van de Participaties van
een Participant lager wordt dan EUR 100.000 worden de resterende Participaties van de
Participant geliquideerd op de eerst volgende Handelsdag.
Inkoop van Participaties is slechts mogelijk voor een tegenwaarde van ten minste EUR 5.000.

7

12.4

12.5

12.6
12.7

De Beheerder kan in het Informatiememorandum nadere inkoop voorwaarden stellen. De
inkoopprijs voor een Participatie is gelijk aan de Handels NAV op de Handelsdag volgend op
de dag waarop het verzoek tot inkoop door de Beheerder is ontvangen.
De Beheerder zal de koopprijs voor door hem verkregen Participaties binnen zeven (7)
Werkdagen aan de Participanten voldoen. Voldoening van de koopprijs vindt plaats door
bijschrijving op de door de Participant opgegeven bankrekening.
Artikel 10.4 tot en met 10.8 zijn mutatis mutandis van overeenkomstige toepassing op de
inkoop van Participaties.
Door het Fonds (Juridisch Eigenaar) ten titel van koop verkregen Participaties vervallen door
die verkrijging.

Artikel 13. Oproepingen en mededelingen.
13.1

13.2

Oproepingen van en mededelingen als bedoeld in de Fondsvoorwaarden aan Participanten
geschieden aan de in het Register vermelde (e‐mail) adressen, alsmede, via bekendmaking op
de Website.
Als datum van een oproeping of mededeling geldt de datum van verzending door de
Beheerder.

Artikel 14. Informatieverstrekking.
14.1

14.2

14.3
14.4
14.5

Aan één ieder zal op verzoek tegen kostprijs de gegevens omtrent de Beheerder en de
Juridisch Eigenaar welke ingevolge enige wettelijk voorschrift in het handelsregister moeten
worden opgenomen, worden verstrekt. Op verzoek van één ieder zal door de Beheerder
kosteloos een afschrift van de Voorwaarden worden verstrekt.
Ten kantore van de Beheerder liggen de registratie van de Beheerder in het door de AFM ex
artikel 1:107 Wft gehouden register als een ex artikel 2:66a(3) aanhef en onder a Wft van de
vergunningplicht uitgezonderde beheerder, het Informatiememorandum en de Voorwaarden
ter inzage. Aan de Participanten kan op verzoek tegen kostprijs een afschrift van de
registratie van de Beheerder worden verstrekt.
Een afschrift van de Voorwaarden als bedoeld in artikel 14.1, alsmede de gegevens als
bedoeld in artikel 14.2 zijn tevens beschikbaar op de Website.
De Beheerder zal aan de Participant jaarlijks opgave doen van de uit hoofde van zijn
Participatie in het Fonds voor zijn belastingaangiften relevante gegevens.
Van een materiële wijziging van de inschrijving van de Beheerder in het door de AFM ex
artikel 1:107 Wft gehouden register wordt aan de Participanten mededeling gedaan.

Artikel 15. Boekjaar. Verslaglegging.
15.1
15.2
15.3
15.3
15.4
15.5

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
De Beheerder stelt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de Jaarcijfers op
en maakt deze openbaar.
De Jaarcijfers worden door de Beheerder en de Juridisch Eigenaar vastgesteld binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar.
Jaarlijks binnen negen weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar stelt de
Beheerder de Halfjaarcijfers op en maakt deze openbaar.
Openbaarmaking van de opgemaakte Jaarcijfers en Halfjaarcijfers geschiedt door plaatsing
van deze cijfers op de Website.
Gelijktijdig met de plaatsing op de Website van de opgemaakte Jaarcijfers en Halfjaarcijfers
wordt daarvan door de Beheerder aan de Participanten mededeling gedaan. Aan de in het
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15.5
15.6

15.7

Register vermelde (e-mail) adres van de Participanten melding gedaan. In deze mededeling
wordt tevens aangegeven dat de Jaarcijfers en de Halfjaarcijfers ten kantore van de
Beheerder ter inzage voor de Participanten liggen en aldaar kosteloos verkrijgbaar zijn.
De Jaarcijfers en Halfjaarcijfers worden ondertekend door de Beheerder. Ontbreken een of
meer handtekeningen, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.
De Beheerder zal een Accountant opdracht geven om de Jaarcijfers te onderzoeken. De
Accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Beheerder en geeft de uitslag
van zijn onderzoek in een verklaring weer.
De Beheerder kan opdrachten verstrekken aan de Accountant of aan een andere
registeraccountant of daarmee door de wet gelijkgestelde deskundige.

Artikel 16. Winst.
De Beheerder bepaalt de bestemming van de winst van het Fonds.

Artikel 17. Defungeren van de Beheerder of de Juridisch Eigenaar.
17.1

17.2

De Beheerder zal als zodanig defungeren:
a. op het tijdstip van ontbinding van de Beheerder;
b. door vrijwillig defungeren; of
c. doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, hij op enigerlei wijze het vrije beheer
over zijn vermogen verliest, daaronder begrepen aan hem verleende surseance van
betaling.
De Juridisch Eigenaar zal als zodanig defungeren:
a. op het tijdstip van ontbinding van de Juridisch Eigenaar;
b. door vrijwillig defungeren;
c. doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, hij op enigerlei wijze het vrije beheer
over zijn vermogen verliest, daaronder begrepen aan hem verleende surseance van
betaling.

Artikel 18. Gevolgen defungeren Beheerder of de Juridisch Eigenaar.
18.1
18.2

18.3

18.4

Indien de Beheerder zijn functie als beheerder op grond van het in artikel 17 bepaalde wil of
moet beëindigen, zal het Fonds worden ontbonden conform artikel 22.
Indien (het bestuur van) de Juridisch Eigenaar zijn functie op grond van het in artikel 17
bepaalde wil of moet beëindigen zal de Beheerder een nieuw bestuur respectievelijk een
nieuwe Juridisch Eigenaar aanstellen.
Binnen vier weken nadat de Beheerder respectievelijk de Juridisch Eigenaar op grond van het
in artikel 17 bepaalde zijn functie wil of moet beëindigen wordt aan alle Participanten
mededeling gedaan.
Indien niet binnen tien weken nadat is gebleken dat (het bestuur van) de Juridisch Eigenaar
zijn functie wil of moet beëindigen een opvolgende Juridisch Eigenaar is benoemd, is het
Fonds ontbonden en wordt het vereffend overeenkomstig het bepaalde in artikel 22.

Artikel 19. Toepasselijkheid en wijziging Fondsvoorwaarden
19.1

Door het verkrijgen van een Participatie onderwerpt een Participant zich aan de bepalingen
van de Fondsvoorwaarden. De meest actuele versie van de Fondsvoorwaarden is altijd
beschikbaar op de Website en is bovendien kosteloos verkrijgbaar bij de Beheerder.
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19.2

19.3

19.4

De Fondsvoorwaarden kunnen door de Beheerder en de Juridisch Eigenaar tezamen worden
gewijzigd, mits deze het voornemen hiertoe aan de Participanten hebben meegedeeld. Een
toelichting op de voorgenomen wijziging wordt op de Website bekendgemaakt.
Een wijziging van de Fondsvoorwaarden wordt door de Beheerder en de Juridisch Eigenaar
samen gedaan en medegedeeld aan de Participanten. De toelichting op de wijziging wordt op
de Website bekendgemaakt
Voor zover door de in de voorgaande leden van dit artikel bedoelde wijzigingen rechten of
zekerheden van Participanten worden verminderd of lasten aan hen worden opgelegd of een
wijziging van het beleggingsbeleid inhouden, worden deze eerst van kracht op de eerste
Handelsdag nadat een maand na bekendmaking van de wijziging zoals bedoeld in dit artikel is
verstreken. Participanten kunnen binnen deze periode onder de gebruikelijke
Fondsvoorwaarden uittreden.

Artikel 20. Opheffing van het Fonds. Ontbinding.
20.1

20.2

20.3

20.4

Een voorstel tot opheffing van het Fonds wordt kenbaar gemaakt aan de Participanten.
Onverminderd het bepaalde in artikel 20.2, wordt het Fonds opgeheven of het Fonds
ontbonden bij besluit van de Beheerder. Van een dergelijk besluit wordt mededeling gedaan
aan de Participanten.
In geval van opheffing van het Fonds of ontbinding van het Fonds geschiedt de vereffening
door de Beheerder. De Fonsvoorwaarden blijven tijdens de vereffening voor zover mogelijk
van kracht.
Bij vereffening wordt het liquidatiesaldo aan de Participanten die gerechtigd zijn tot het
Fonds uitgekeerd in de verhouding van het aantal Participaties dat door een dergelijke
Participant wordt gehouden, waardoor de Participaties vervallen. Op basis
van de in artikel 20.4 bedoelde rekening en verantwoording kan tot uitkering aan
Participanten worden overgegaan.
De Beheerder maakt een rekening en verantwoording op die vergezeld gaat van een rapport
van de Accountant. Deze rekening en verantwoording kan op verzoek van Beheerder, de
Juridisch Eigenaar of Participanten ter informatie worden voorgelegd aan de eerstvolgende
vergadering van Participanten.

Artikel 21. Toepasselijk recht. Bevoegde rechter.
21.1
21.2

De rechtsbetrekkingen tussen de Beheerder, de Juridisch Eigenaar en de Participanten, zijn
uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.
Alle geschillen, geschillen over het bestaan en de geldigheid daaronder begrepen, die
ontstaan in verband met de Voorwaarden, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter
te Amsterdam.

Artikel 22. Slotbepalingen.
22.1
22.2

De administratie van het Fonds geldt als dwingend bewijs, zolang de Participanten de
onjuistheid van de in die administratie opgenomen gegevens niet hebben aangetoond.
In gevallen waarin de Voorwaarden niet voorzien beslist de Beheerder.
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Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Amsterdam op 24 oktober 2018

Buffer Invest B.V.

______________________________
Marcel Tak

______________________________
Joannes Petrus van Rossum

Stichting Juridisch Eigendom BUFFERfunds

______________________________

______________________________
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