
OVEREENKOMST VAN HOOFDELIJK MEDESCHULDENAARSCHAP 

 

Deze overeenkomst is aangegaan en ondertekend op 14 december 2016 (“Overeenkomst”) door: 

 

(1) Tuk Tuk Holding B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar 

Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Verrijn 

Stuartweg 22P, 1112 AX Diemen, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel onder nummer 34310829 (‘uitgevende instelling’);  

 

(2) Tuk Tuk Factory B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar 

Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Verrijn 

Stuartweg 22P, 1112 AX Diemen, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel onder nummer 58490299;  

 

(3) Tripp Car B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar 

Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Verrijn 

Stuartweg 22P, 1112 AX Diemen, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel onder nummer 58490310; 

 

(4) Tuk Tuk Factory Thailand Co., Ltd., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

naar het recht van Thailand, statutair gevestigd in Thailand, met haar adres aan 888/47 

Moo 19, Soi Yingcharoen, Theparak Rd., Tambon Bangplee Yai, Bangplee, 

Samutprakarn, 10540 Thailand, geregistreerd in het Partnership and Company 

Registration Office, Samutprakarn Province, onder nummer SorPor 035594; 

 

(5) Thai Greenwheels Co., Ltd., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het 

recht van Thailand, statutair gevestigd in Thailand, met haar adres aan de 888/47 Moo 19, 

Soi Yingcharoen, Theparak Rd., Tambon Bangplee Yai, Bangplee, Samutprakarn, 10540 

in Thailand, geregistreerd in het Partnership and Company Registration Office, 

Samutprakarn Province, onder nummer SorPor 5044235; 

 

en 

 

(6) Stichting Obligatiehoudersbelangen, een stichting naar Nederlands recht, statutair 

gevestigd te Amsterdam, Nederland en kantoorhoudende aan de Burgemeester 

Haspelslaan 172, 1181 NE Amstelveen, Nederland, ingeschreven in het handelsregister 

van de Kamer van Koophandel onder nummer 53177770 (‘Stichting 
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Obligatiehoudersbelangen’ en ‘schuldeiser’); 

 

(Partijen (2) tot en met (5) hierna tevens gezamenlijk te noemen ‘hoofdelijk medeschuldenaren’, 

elk zijnde een ‘hoofdelijk medeschuldenaar’. De uitgevende instelling, de hoofdelijk 

medeschuldenaren en Stichting Obligatiehoudersbelangen hierna tevens gezamenlijk te noemen 

“Partijen”, elk zijnde een “Partij”) 

 

PARTIJEN NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING 

 

(A) De uitgevende instelling is (indirect) aandeelhouder van de hoofdelijk medeschuldenaren, 

met wie zij in een groep is verbonden, en geeft ter financiering en uitbreiding van haar 

bestaande bedrijfsactiviteiten voor minimaal € 1.000.000 en maximaal € 2.499.000 

obligaties uit, die worden aangeboden onder de naam 7% Tuk Tuk Holding Voorwaardelijk 

Achtergestelde Obligaties. De obligatielening bestaat uit minimaal 1.000 en maximaal 

2.499 obligaties met een nominale waarde van € 1.000 per stuk. De obligatielening wordt 

uitgegeven op de datum die staat in het prospectus van de uitgevende instelling d.d. 14 

december 2016 (‘prospectus’) en wordt afgelost op de datum die staat in het prospectus, of 

een eerdere of latere datum zoals staat in het prospectus. De obligaties worden verhandeld 

op het NPEX-platform; 

 

(B) Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt de collectieve belangen van Stichting NPEX 

Bewaarbedrijf, obligatiehouder, en de beleggers waarvoor Stichting NPEX Bewaarbedrijf 

de obligaties bewaart, ten opzichte van de uitgevende instelling. Dat doet Stichting 

Obligatiehoudersbelangen op grond van een op 14 december 2016 door de uitgevende 

instelling, Stichting NPEX Bewaarbedrijf en Stichting Obligatiehoudersbelangen 

ondertekende trustakte (‘trustakte’); 

 

(C) Op grond van de trustakte heeft de uitgevende instelling een schuld aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen die, zakelijk samengevat, steeds gelijk is aan de totale schuld die 

de uitgevende instelling heeft aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf, obligatiehouder, op 

grond van de afspraken over de obligaties in de obligatievoorwaarden en het prospectus 

(‘parallelle schuld’); 

 

(D) De trustakte verplicht de uitgevende instelling om ervoor zorg te dragen dat de hoofdelijk 

medeschuldenaren zich bij afzonderlijke overeenkomst als hoofdelijk medeschuldenaar 

verbinden voor de (betalings)verplichtingen van de uitgevende instelling in verband met de 

obligaties, meer specifiek onder de parallelle schuld; 
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(E) Partijen hebben overeenstemming bereikt over de voorwaarden en condities van het 

hoofdelijk medeschuldenaarschap van de medeschuldenaren en wensen deze vast te leggen 

in deze Overeenkomst; 

 

EN ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN 

 

1 AFSPRAKEN OVER HOOFDELIJK MEDESCHULDENAARSCHAP 

 

1.1 Elke hoofdelijk medeschuldenaar verbindt zich hierbij hoofdelijk (en niet bij wijze van 

borgtocht) tegenover Stichting Obligatiehoudersbelangen, schuldeiser onder de parallelle 

schuld, om op eerste schriftelijk verzoek van Stichting Obligatiehoudersbelangen de in 

het schriftelijk verzoek genoemde bedragen op de daarin gestelde wijze aan Stichting 

Obligatiehoudersbelangen te voldoen, ter voldoening van de parallelle schuld. 

 

1.2 Elke hoofdelijke medeschuldenaar verbindt zich tegenover Stichting 

Obligatiehoudersbelangen, schuldeiser onder de parallelle schuld, om Stichting 

Obligatiehoudersbelangen schadeloos te stellen voor het verlies dat zij lijdt in het geval de 

verplichtingen van de uitgevende instelling onder de parallelle schuld geheel niet of 

gedeeltelijk niet afdwingbaar, ongeldig, onwettig, nietig of vernietigbaar zijn of worden. 

Het bedrag van dit verlies zal gelijk zijn aan het bedrag waarop Stichting 

Obligatiehoudersbelangen, op basis van de parallelle schuld, jegens de uitgevende 

instelling aanspraak zou hebben gehad. 

 

1.3 De in deze Overeenkomst neergelegde verplichtingen van een hoofdelijk 

medeschuldenaar worden niet aangetast door het doen van afstand door Stichting 

Obligatiehoudersbelangen van enig recht jegens een andere hoofdelijke medeschuldenaar 

of jegens de uitgevende instelling, door het verlenen van kwijtschelding aan een andere 

hoofdelijk medeschuldenaar of de uitgevende instelling en/of door het verlenen van uitstel 

van betaling aan een andere hoofdelijke medeschuldenaar of de uitgevende instelling.  

 

1.4 Een hoofdelijk medeschuldenaar blijft tegenover Stichting Obligatiehoudersbelangen 

hoofdelijk verbonden onder deze Overeenkomst, ter vermijding van misverstand ook 

indien:  

 

(a) de verplichtingen van de uitgevende instelling onder de obligaties (en daarmee 

tevens onder de parallelle schuld) worden gewijzigd;  
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(b) de obligatievoorwaarden worden gewijzigd en/of aangevuld;  

 

(c) de verplichtingen van de uitgevende instelling onder de obligaties (en daarmee 

tevens onder de parallelle schuld) met toestemming van Stichting 

Obligatiehoudersbelangen worden overgedragen aan een andere hoofdelijke 

medeschuldenaar;  

 

(d) Stichting Obligatiehoudersbelangen haar rechten en/of verplichtingen onder of in 

verband met de obligatielening, de trustakte en/of de parallelle schuld overdraagt aan 

een ander; 

 

(e) Stichting Obligatiehoudersbelangen een regeling treft met de uitgevende instelling, 

het verlenen van uitstel van betaling of het prijsgeven, verminderen of veranderen 

van de rechten van de obligatiehouder daaronder begrepen.  

 

Elke hoofdelijke medeschuldenaar geeft voor bovengenoemde handelingen voor zover 

nodig hierbij, bij voorbaat, zijn medewerking en/of toestemming, ook indien dit ertoe zou 

leiden dat het bedrag waarvoor de hoofdelijke medeschuldenaar onder deze 

Overeenkomst van hoger wordt. 

 

1.5 Ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van de hoofdelijk medeschuldenaren op 

grond van deze Overeenkomst zal slechts dan aan de orde zijn als Stichting 

Obligatiehoudersbelangen, schuldeiser onder de parallelle schuld, dat ondubbelzining en 

schriftelijk aan de hoofdelijk medeschuldenaren heeft verklaard. 

 

1.6 Elke hoofdelijk medeschuldenaar doet voor zover rechtens toelaatbaar tegenover 

Stichting Obligatiehoudersbelangen afstand van ieder recht tot subrogatie en regres dat hij 

op enig moment jegens een andere hoofdelijke medeschuldenaar of de uitgevende 

instelling heeft of mocht verkrijgen.  

 

2 RECHTS- EN FORUMKEUZE 

 

2.1 Deze Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende rechten 

en verplichtingen worden beheerst door Nederlands recht.  
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2.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst of naar 

aanleiding van overeenkomsten die hiervan het gevolg mochten zijn, zullen worden 

beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de rechtbank Amsterdam. 

 

ALDUS  OVEREENGEKOMEN EN ONDERTEKEND 

 

 op de datum als vooraan in deze Overeenkomst vermeld. 

 

[handtekeningen op de volgende pagina] 



 6 

HANDTEKENINGENPAGINA OVEREENKOMST VAN HOOFDELIJK 

MEDESCHULDENAARSCHAP D.D. 14 DECEMBER 2016 

 

 

TUK TUK HOLDING B.V. 

 

 

 

[________________________________] 

Door: Roland Vos 

Titel: directeur  

 

 

TUK TUK FACTORY B.V. 

 

 

 

[________________________________] 

Door: Roland Vos 

Titel: directeur 

 

 

TRIPP CAR B.V. 

 

 

 

[________________________________] 

Door: Roland Vos 

Titel: directeur 

 

TUK TUK FACTORY THAILAND CO., LTD. 

 

 

 

[________________________________] 

Door: Dennis Harte 

Titel: directeur 
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THAI GREEN WHEELS CO., LTD. 

 

 

 

[________________________________] 

Door: Dennis Harte 

Titel: directeur 

 

 

STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN  

 

 

 

[________________________________] 

Door: 

Titel: 

 

 

 

[________________________________] 

Door: 

Titel: 

 

 

 


