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VOLMACHT 

De ondergetekende, 

Gemeente [_], een publiekrechtelijke rechtspersoon naar Nederlands recht, gevestigd te [_] en 

kantoorhoudende te [_] en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer [_], [indien niet 

de burgemeester van de betreffende gemeente tekent, de vertegenwoordigingsbevoegdheid van 

de ondertekenaar toelichten/uitwerken] (de "Verkrijger"), 

MACHTIGT HIERBIJ: 

 de heer H.J. Portengen; 

 mevrouw S.A. Ramdhiansing; 

 mevrouw I.C.C. Bloemen; 

 mevrouw N.R.M. Crouwers; en 

 mevrouw A.M. Kolsters, 

allen werkzaam op het kantoor van Loyens & Loeff N.V., de ''Gevolmachtigde(n)'', 

individueel, met het volledige recht van substitutie, om de Verkrijger te vertegenwoordigen met 

betrekking tot het volgende: 

1. het ondertekenen van de notariële akte van uitgifte van cumulatief preferente aandelen 

op naam in het kapitaal van Stedin Holding N.V. aan, onder andere, de Verkrijger 

conform de aan deze volmacht als bijlage gehechte intekenbrief; en 

2. het doen van al dat door de Gevolmachtigde(n) als noodzakelijk geacht wordt met als 

doel het bewerkstelligen van de transactie(s) beoogd door deze volmacht, 

de ''Volmacht''. 

De Verkrijger verklaart hierbij iedere Gevolmachtigde, alsmede personen door hem/haar 

krachtens deze Volmacht aangewezen, schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle 

aansprakelijkheid welke het gevolg mocht zijn van (rechts)handelingen die hij/zij binnen het 

kader van deze Volmacht heeft verricht. 

De Verkrijger verklaart dat zij het bovengenoemde concept van de notariële akte tijdig heeft 

ontvangen en kennis heeft genomen van de inhoud ervan, dat zij op de hoogte is van de 

gevolgen die zullen voortvloeien uit de inhoud van de notariële akte en dat zij volledig instemt 

met de inhoud van de notariële akte. 

Deze Volmacht is onherroepelijk. 

De Verkrijger zal bekrachtigen en bevestigen wat enige Gevolmachtigde of enige persoon door 
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hem/haar krachtens deze Volmacht aangewezen wettig zal doen of zal veroorzaken krachtens 

de bevoegdheden die hieronder worden verleend. 

Deze Volmacht wordt beheerst door en zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met 

Nederlands recht. 

[handtekeningpagina volgt] 
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Getekend voor en namens:  

 

 

Gemeente [_] 

 

 

_____________________________  

Naam:    

Titel:    

Datum:    
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BIJLAGE 

INTEKENBRIEF 

[separaat aan te hechten] 
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NOOT 1: Deze volmacht dient te worden gelegaliseerd door een notaris of door de afdeling Burgerzaken van ondertekenende 

gemeente. Indien de notaris geen Nederlandse notaris is en hij of zij houdt kantoor in een staat of land dat lid is van het Haags 

Apostilleverdrag, is een apostille vereist. De volgende bewoording voor de legalisatie wordt voorgesteld:  

Legalisatie handtekening 

Ik, [naam notaris], [titel], kantoorhoudende te [kantooradres] in [land], verklaar hierbij, dat de handtekening op het 

aangehechte document de originele handtekening is van: 

[naam ondertekenaar]. 

...........................................................................  

Datum: 

Plaats: 

(handtekening en stempel) 

NOOT 2: Indien de volmacht niet is ondertekend door de burgemeester van de aandeelhouder dient deze volmacht te worden 

voorzien van de relevante documenten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot besluiten, mandaten en/of volmachten) 

waaruit de bevoegdheid van de ondertekenaar om de volmacht namens de aandeelhouder te tekenen blijkt. 

NOOT 3: Deze volmacht dient te worden voorzien van een kopie van het paspoort van de ondertekenaar, inclusief een Wwft-

stempel en VIS-bevestiging. De Wwft-stempel en VIS-bevestiging kunnen slechts door een notaris worden geregeld. De Wwft-

stempel zal door de notaris op de kopie van het paspoort van de ondertekenaar worden geplaatst, om te bevestigen dat deze 

kopie is gemaakt conform de regels van de Wwft. De VIS-bevestiging is een bevestiging van de notaris dat de kopie van het 

paspoort rechtsgeldig is in het licht van het Verificatie Identificatie Systeem (VIS), wat erop neerkomt dat het paspoort niet 

gestolen, vermist of anderszins ongeldig is verklaard. 

 


