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OVEREENKOMST VAN HOOFDELIJKE MEDESCHULDENAARSTELLING 

 

1. STICHTING  OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN,  gevestigd  te  Burgemeester  Haspelslaan  172, 

1181  NE  Amstelveen,  ingeschreven  in  het  handelsregister  van  de  Kamer  van  Koophandel 

onder nummer 53177770 (“Schuldeiser”); 

2. BOUMAN INDUSTRIES B.V., gevestigd te Van  den  Broekeweg  15,  7602  PG  Almelo, 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08214189  

(“Schuldenaar”); en 

3. GROEPSMAATSCHAPPIJEN  zoals  opgesomd  in  Bijlage  1  als  hoofdelijke  medeschuldenaren 

(“Hoofdelijke Medeschuldenaren”), 

OVERWEGENDE DAT: 

 de Schuldenaar voor € 2.490.000 obligaties heeft uitgegeven op grond van het prospectus van 

21 juni 2016;  

 de Schuldeiser de gezamenlijke belangen van de beleggers ten opzichte van de Schuldenaar 

behartigt en de bevoegdheden en  taken heeft  gekregen die  staan  vermeld  in de  trustakte 

tussen de Schuldeiser en de Schuldenaar van 21 juni 2016 (“Trustakte”); 

 de Schuldeiser uit hoofde van de Trustakte een eigen, exclusief vorderingsrecht heeft jegens 

de Schuldenaar tot nakoming door de Schuldenaar van al zijn (betalings‐) verplichtingen jegens 

beleggers in de obligaties (“Parallelle Vordering”); en 

 ingeval de Schuldenaar niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens de Schuldeiser uit hoofde 

van de Parallelle Vordering kan voldoen,  iedere Hoofdelijke Medeschuldenaar  zich  in deze 

overeenkomst verbindt  tot nakoming van deze betalingsverplichtingen van de Schuldenaar 

jegens de Schuldeiser, 

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 

1. Iedere Hoofdelijke Medeschuldenaar verbindt zich hoofdelijk (en niet bij wijze van borgtocht) 

om op eerste schriftelijk verzoek van de Schuldeiser, waarin deze aangeeft dat de Schuldenaar 

niet  aan  diens  betalingsverplichtingen  jegens  de  Schuldeiser  uit  hoofde  van  de  Parallelle 

Vordering heeft voldaan, onmiddellijk de in de kennisgeving genoemde bedragen op de daarin 

gestelde wijze aan de Schuldeiser te voldoen. 

2. Iedere  Hoofdelijke  Medeschuldenaar  verbindt  zich  tegenover  de  Schuldeiser  om  deze 

schadeloos te stellen voor het verlies dat door de Schuldeiser wordt geleden, in het geval dat 

de  verplichtingen  uit  hoofde  van  de  Parallelle  Vordering  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  de  Schuldeiser,  op  basis  van  de  Parallelle 

Vordering, jegens de Schuldenaar aanspraak zou hebben gehad. 
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3. Voor zover rechtens toegestaan, doet iedere Hoofdelijke Medeschuldenaar afstand van alle 

rechten  en weren  die  nu  of  in  de  toekomst  op  grond  van  de wet,  overige  regelgeving  of 

rechtspraak  in  verband met deze overeenkomst en/of enig door hem  ten behoeve van de 

Schuldeiser verstrekt zekerheidsrecht, aan hem zullen worden toegekend. 

4. De in deze overeenkomst neergelegde verplichtingen van een Hoofdelijke Medeschuldenaar 

worden niet aangetast door het doen van afstand van recht door de Schuldeiser van enig recht 

jegens  een  andere  Hoofdelijke  Medeschuldenaar  of  de  Schuldenaar,  het  verlenen  van 

kwijtschelding jegens een andere Hoofdelijke Medeschuldenaar of de Schuldenaar en/of door 

het  verlenen  van  uitstel  van  betaling  door  de  Schuldeiser  aan  een  andere  Hoofdelijke 

Medeschuldenaar of de Schuldenaar. 

5. Een Hoofdelijke Medeschuldenaar blijft hoofdelijk verbonden voor de verplichtingen van de 

Schuldenaar onder de Parallelle Vordering, ook in de volgende situaties: 

a. als de looptijd en/of hoofdsom van de obligatielening wordt gewijzigd;  

b. als de voorwaarden van de obligatielening zoals opgenomen in het prospectus worden 

gewijzigd of aangevuld; 

c. als  de  verplichtingen  van  de  Schuldenaar  onder  de  obligatielening  (en  daarmee  ook 

onder  de  Parallelle  Vordering)  met  toestemming  van  de  Schuldeiser  worden 

overgedragen aan een andere Hoofdelijke Medeschuldenaar; of 

d. als  de  Schuldeiser  zijn  rechten  en/of  verplichtingen  onder  of  in  verband  met  de 

obligatielening (daaronder begrepen de Parallelle Vordering) overdraagt op een ander; 

of 

e. door de Schuldeiser met een schuldeisersakkoord in welke vorm ook wordt ingestemd. 

6. Iedere  Hoofdelijke  Medeschuldenaar  geeft  voor  bovengenoemde  handelingen  voor  zover 

nodig hierbij, bij voorbaat, zijn medewerking en toestemming, ook als dit ertoe zou leiden dat 

het  bedrag  waarvoor  een  Hoofdelijke  Medeschuldenaar  aansprakelijk  is  of  kan  worden 

gehouden onder deze overeenkomst hoger wordt. 

7. Iedere Hoofdelijke Medeschuldenaar doet voor zover rechtens toelaatbaar afstand van ieder 

recht  tot  subrogatie  en  regres  dat  zij  op  enig  moment  jegens  een  andere  Hoofdelijke 

Medeschuldenaar of de Schuldenaar heeft of mocht verkrijgen. Deze afstand geschiedt onder 

de ontbindende voorwaarde dat de Schuldeiser een schriftelijke bevestiging heeft gestuurd 

aan  alle  Hoofdelijke  Medeschuldenaars  waaruit  blijkt  dat  alle  verplichtingen  van  de 

Schuldenaar  jegens  de  Schuldeiser  onder  de  Parallelle  Vordering  onherroepelijk  en 

onvoorwaardelijk zijn voldaan. 

8. De aansprakelijkheid van de Hoofdelijke Medeschuldenaren zal van kracht zijn gedurende de 

periode  te  rekenen  vanaf  de  datum  van  deze  overeenkomst  tot  het  moment  waarop  de 

vorderingen van de beleggers onder de obligatielening volledig en onherroepelijk zijn voldaan. 

Op dat moment zal de aansprakelijkheid van de Hoofdelijke Medeschuldenaren automatisch 

komen te vervallen. 
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9. De Schuldeiser is gerechtigd om, wanneer hij zijn vordering op de Schuldenaar aan een derde 

overdraagt, de rechten uit hoofde van deze overeenkomst mede over  te dragen, met dien 

verstande dat de hoofdelijke schuldenaarschap eveneens van kracht blijft voor een eventuele 

verdere vordering van Schuldeiser in verband met de Parallelle Vordering.   

10. Voor zover rechtens toegestaan doet iedere Hoofdelijke Medeschuldenaar hierbij afstand van 

(i) zijn rechten uit hoofde van de artikelen 6:228 en 6:265 tot en met 6:272 BW of enige andere 

grondslag onder enig toepasselijk recht om deze overeenkomst te ontbinden of te vernietigen 

of om in rechte de ontbinding of vernietiging te verzoeken en (ii) zijn rechten uit hoofde van 

de artikelen 6:52, 6:262 en 6:263 BW of enige andere grondslag onder enig toepasselijk recht 

om enige verbintenis uit hoofde van deze overeenkomst op te schorten. 

11. Voor deze overeenkomst geldt het Nederlands recht. 

12. Alle geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst moeten worden voorgelegd aan de 

Rechtbank Amsterdam. 
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BIJLAGE 1 HOOFDELIJKE MEDESCHULDENAREN 

 

 Bouman  Industrial  Supplier Group B.V., gevestigd te Van den Broekeweg 15,  7602 PG Almelo, 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 06075691 

 Bouman  Industrial  Services  B.V.,  gevestigd  te  Van  den  Broekeweg  15,  7602  PG  Almelo, 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08220826 

 Bouman Produktie B.V., gevestigd te Van den Broekeweg 15, 7602 PG Almelo, ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60131837 

 Machinefabriek Bouman B.V., gevestigd te Van den Broekeweg 15, 7602 PG Almelo, ingeschreven 

in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 06056677 

 Bouman Property B.V., gevestigd te Van den Broekeweg 15, 7602 PG Almelo, ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 06045468 

 Centri  Tech  Separations  Twente  B.V.,  gevestigd  te  Van  den  Broekeweg  15,  7602  PG  Almelo, 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54045363 
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ALDUS OVEREENGEKOMEN OP 24 NOVEMBER 2022 DOOR: 

 

[Handtekening] 

 

Door  : Mr. S.G. van de Vusse MBV 

Functie  : Penningmeester 
 
 
 

 
 

Bouman Industries B.V.  

[Handtekening] 

______________________________     

Naam:  W.J. van Wijck 

Titel:   Bestuurder 

 

   

Stichting Obligatiehoudersbelangen 

[Handtekening] 

 

Door  : Mr. M.C. Olie LL.M. 

Functie  : Voorzitter 
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Bouman Industrial Supplier Group B.V. 

 

[Handtekening] 

______________________________     

Naam:  W.J. van Wijck 

Titel:   Bestuurder  van  Bouman  Industries  B.V.,  zijnde  enig  bestuurder  van  bovengenoemde 

vennootschap 

 

Bouman Industrial Services B.V. 

 

[Handtekening] 

______________________________     

Naam:  W.J. van Wijck 

Titel:   Bestuurder  van  Bouman  Industries  B.V.,  zijnde  enig  bestuurder  van  bovengenoemde 

vennootschap 

 

Bouman Produktie B.V.  

 

[Handtekening] 

______________________________     

Naam:  W.J. van Wijck 

Titel:   Bestuurder  van  Bouman  Industries  B.V.,  zijnde  enig  bestuurder  van  bovengenoemde 

vennootschap 

Machinefabriek Bouman B.V.  

 

[Handtekening] 

______________________________     

Naam:  W.J. van Wijck 

Titel:   Bestuurder  van  Bouman  Industries  B.V.,  zijnde  enig  bestuurder  van  bovengenoemde 

vennootschap 
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Bouman Property B.V. 

 

[Handtekening] 

______________________________     

Naam:  W.J. van Wijck 

Titel:   Bestuurder  van  Bouman  Industries  B.V.,  zijnde  enig  bestuurder  van  bovengenoemde 

vennootschap 

 

Centri Tech Separations Twente B.V.  

 

[Handtekening] 

______________________________     

Naam:  W.J. van Wijck 

Titel:   Bestuurder  van  Bouman  Industries  B.V.,  zijnde  enig  bestuurder  van  bovengenoemde 

vennootschap 

 


