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2019.0557.01/DO
ADMINISTRATIEVOORWAARDEN CROOKED SPIDER BREWING
Heden, zestien januari tweeduizend twintig (16-01-2020), verscheen voor mij, mr.
_____________________________
Daniël Olivier Ohmann, notaris te Wassenaar:
____
de heer Gerrit Cornelis BEEKHUIZEN, geboren te Katwijk op tien december
__
negentienhonderdeenennegentig (10-12-1991), wonende te 2241 RJ Wassenaar,
______
Dirk de Raetlaan 76, zich identificerende met zijn Nederlands paspoort met
kenmerk NV95RK2L6, uitgegeven te Katwijk op twintig mei tweeduizend vijftien
_______________________________________________________
(20-05-2015),
__________________________________________________
te dezen handelend:
_____________
1. als vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder van de stichting:
_____
STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CROOKED SPIDER
BREWING, statutair gevestigd te Wassenaar, met adres Dirk de Raetlaan 76,
__
2241 RJ Wassenaar, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 76981363; _______________________________
_______________
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:
_____________________________
CROOKED SPIDER BREWING B.V.,
____
statutair gevestigd te Wassenaar, met adres Dirk de Raetlaan 76, 2241 RJ
_____________________________________________________
Wassenaar.
________________
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat Stichting
_
Administratiekantoor Crooked Spider Brewing zich blijkens haar statuten (onder
meer) ten doel stelt het uitgeven van certificaten corresponderende met aandelen in
_
het kapitaal van de vennootschap Crooked Spider Brewing B.V., en dat Stichting
____
Administratiekantoor Crooked Spider Brewing bij deze vaststelt de volgende:
____________________________________________
Administratievoorwaarden.
__________________________________________________________
Artikel 1.
__________________________________________________
Begripsbepalingen.
______________________
In de Administratievoorwaarden wordt verstaan onder:
______________________________________________________
Aandeel:
_____________________
een aandeel C in het kapitaal van de Vennootschap;
________________________________________________
Aandeelhouder:
_______________________________
een houder van één of meer Aandelen;
______________________________________
Administratievoorwaarden:
____________________________________
deze administratievoorwaarden;
__________________________________________
Algemene Vergadering:
________________________
de algemene vergadering van de Vennootschap;
_______________________________________________________
Bestuur:
_______________________________________
het bestuur van de Stichting;
____________________________________________________
Bestuurder:
___________________________________________
een lid van het Bestuur;
____________________________________________________
Certificaat:
___
een door de Stichting toegekend recht corresponderende met een Aandeel,
_________
waarvan de inhoud is vastgelegd bij de Administratievoorwaarden;
______________________________________________
Certificaathouder:
_____________________________
een houder van één of meer Certificaten;
____________________________________________________
Claimrecht:
____
een door de Vennootschap toegekend recht tot het nemen van Aandelen;
_________________________________
Overdrachtsbeperkende Regeling:
een aanbiedingsregeling als bedoeld in artikel 2:195 lid 1 Burgerlijk Wetboek
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_
en/of een lock-up als bedoeld in artikel 2:195 lid 3 Burgerlijk Wetboek en/of
___
een andere regeling als bedoeld in artikel 2:195 lid 4 Burgerlijk Wetboek;
____________________________________
Register van Aandeelhouders:
_________
het in artikel 2:194 lid 1 Burgerlijk Wetboek bedoelde register van
_______________________________
aandeelhouders van de Vennootschap;
__________________________________
Register van Certificaathouders:
_______________
het in de eerste volzin van artikel 2 lid 3 bedoelde register;
______________________________________________________
Royering:
_
het verval van een Certificaat in onmiddellijke samenhang met de overdracht
______
door de Stichting ten titel van beëindiging van beheer van het daarmee
________________________________________
corresponderende Aandeel;
____________________________________________________
Schriftelijk:
_____________
bij brief, e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar
communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen
_____
mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden
_____________________________________________________
vastgesteld;
______________________________________________________
Statuten:
________
de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden;
______________________________________________________
Stichting:
_
Stichting Administratiekantoor Crooked Spider Brewing, statutair gevestigd
_______
te Wassenaar, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
_______________________________
Koophandel onder nummer 76981363;
_________________________________________________
Vennootschap:
_______________
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:
__________
Crooked Spider Brewing B.V., statutair te vestigen te Wassenaar;
_________________________________________________
Vergaderrecht:
_________
het recht om in persoon of bij Schriftelijke volmacht de Algemene
_
Vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren, als bedoeld in artikel
____________________________________
2:227 lid 1 Burgerlijk Wetboek.
__
Gedefinieerde begrippen kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in
_________________________________
enkelvoud of meervoud worden gebruikt.
__________________________________________________________
Artikel 2.
________________________________
Certificaten en inschrijving in een register.
___
1. De Stichting kent voor elk haar ten titel van beheer overgedragen Aandeel
________________________
een Certificaat toe, dat daarmee correspondeert.
__
Het Certificaat heeft dezelfde aanduiding en een gelijk nominaal bedrag als
_____________________________
het Aandeel waarmee het correspondeert.
2. De Certificaten luiden op naam en zijn niet op verzoek van de houder daarvan
___________
voor Royering vatbaar, onverminderd het bepaalde in artikel 13.
___________________________
Certificaatbewijzen worden niet uitgegeven.
___________
3. Het Bestuur houdt ten kantore van de Stichting een Register van
_______________________________________________
Certificaathouders.
___
Het Bestuur draagt er zorg voor dat in het Register van Certificaathouders
_
worden ingeschreven de namen en adressen van de Certificaathouders en de
__________________________________
aanduidingen van hun Certificaten.
________
Het Register van Certificaathouders wordt regelmatig bijgehouden.
4. De Certificaathouders zijn verplicht Schriftelijk een adres aan de Stichting op
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_______________________________________________________
te geven.
___
Bij gebreke van een Schriftelijk opgegeven adres of indien een opgegeven
__
adres is komen te vervallen, zonder dat een nieuw adres is opgegeven, is de
_________
Stichting onherroepelijk gemachtigd namens een Certificaathouder
__________________
kennisgevingen en oproepingen in ontvangst te nemen.
__
5. Elke inschrijving in het Register van Certificaathouders en iedere wijziging
________
van zodanige inschrijving, wordt ondertekend door een Bestuurder.
__
6. Iedere Certificaathouder kan te allen tijde inzage nemen in het Register van
_
Certificaathouders en daaruit uittreksels verkrijgen, alles voor zover het zijn
______________________________________________
Certificaten betreft.
______
7. Tegenover een Certificaathouder strekt de door de Stichting gevoerde
_______________
administratie ter zake van vorderingen uit hoofde van deze
_________
Administratievoorwaarden tot volledig bewijs, behoudens door de
______________________________
Certificaathouder geleverd tegenbewijs.
__
8. De vorderingen van de Certificaathouders jegens de Stichting vormen geen
__
gemeenschap in de zin van Titel 7 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.
_______________
Zij blijven individuele vorderingen van de rechthebbenden.
__________________________________________________________
Artikel 3.
_____________________________________________
Levering van Certificaten.
_______
Levering van Certificaten geschiedt, onverminderd het hierna in Artikel 4
_
bepaalde, door een onderhandse akte van levering en mededeling daarvan aan de
_____
Stichting door de vervreemder en/of de verkrijger dan wel notariële akte van
____
levering, in welk geval de mededeling daarvan aan de Stichting niet is vereist.
______________
Als de Stichting de nieuwe Certificaathouder in het Register van
Certificaathouders inschrijft, wordt zij geacht de mededeling als bedoeld in artikel
3:94 Burgerlijk Wetboek te hebben ontvangen van en de medewerking als bedoeld
_______
in artikel 6:159 Burgerlijk Wetboek te hebben verleend aan de overdracht.
__
Door het aanvaarden van Certificaten wordt de nieuwe Certificaathouder geacht
___
alle huidige en toekomstige verplichtingen onder de Administratievoorwaarden
________
zoals deze nu of in de toekomst mochten luiden, te hebben aangenomen.
_____
Op Certificaten kan geen recht van pand of vruchtgebruik worden gevestigd.
__________________________________________________________
Artikel 4.
_______________________________________
Overdrachtsbeperkende Regeling.
___
1. De Certificaathouder die een of meer Certificaten wenst te vervreemden is
gehouden hiervan Schriftelijk mededeling te doen aan het Bestuur en behoeft
____________________________________
de goedkeuring van het Bestuur.
______
De Schriftelijke mededeling bevat tevens de opgave van de persoon of
_____
personen aan wie de Certificaathouder wenst over te dragen alsmede de
___________________
vermelding van het aantal over te dragen Certificaten.
__
2. Na ontvangst van de Schriftelijke mededeling dient het Bestuur binnen drie
_______
(3) weken, gerekend vanaf de dag van ontvangst van de Schriftelijke
_______
mededeling, zijn goedkeuring te verlenen danwel zijn goedkeuring te
______________________________________________________
onthouden
_______________________________________________
3. Indien het Bestuur:
a. zijn goedkeuring niet binnen de termijn, genoemd in lid 2 van dit artikel,
___________________________________________________
verleent;
_______
b. of zijn goedkeuring onthoudt, zonder dat het gelijktijdig met de
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___
weigering opgave doet van één of meer gegadigden die bereid zijn de
__
Certificaten waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, tegen
_____________________________________
contante betaling te kopen,
_________________
wordt de gevraagde goedkeuring geacht te zijn verleend.
_
4. Indien een overdracht van Certificaten plaatsvindt gedurende de eerste twee
__
boekjaren van de Vennootschap, dan wordt de koopsom van de Certificaten
_
gelijk gesteld aan de waarde waarvoor de Certificaten zijn verkregen door de
______________
Certificaathouder die de Certificaten wenst te vervreemden.
___
Gedurende deze periode kan zowel de Stichting als de Vennootschap niet
______________________________
optreden als verkrijger van Certificaten.
________
5. Indien een overdracht van Certificaten plaatsvindt na de eerste twee
boekjaren van de Vennootschap, dan wordt de hoogte van de koopsom van de
_
Certificaten vastgesteld door het Bestuur, onder toelichting van de wijze van
________
vaststelling. Deze vaststelling geschiedt in de eerste maand van het
desbetreffende boekjaar en geldt voor dat gehele boekjaar. _______________
__
Zowel de Stichting als de Vennootschap kunnen optreden als verkrijger bij
_________________________________
een overdracht als bedoeld in dit lid.
6. Indien de Vennootschap optreedt als verkrijger, zoals bedoeld in lid 5 van dit
_
artikel, dan beslist de directie van de Vennootschap over de Verkrijging van
____
Certificaten en kan de Vennootschap slechts Certificaten verkrijgen voor
_________
zover de corresponderende aandelen zijn volgestort en slechts met
_________________
inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde.
__________________________________________________________
Artikel 5.
___________________________________
Vervreemding of bezwaring Aandelen.
__
Tot vervreemding of bezwaring van de Aandelen zal de Stichting onverminderd
_______
hetgeen in de Statuten is bepaald omtrent Royering van de Certificaten en
__
onverminderd hetgeen in deze Administratievoorwaarden anderszins is bepaald,
____________________________________________________
niet bevoegd zijn.
__________________________________________________________
Artikel 6.
___________________________________________________________
Statuten.
__
De Certificaten evenals de Certificaten die daarvoor van rechtswege in de plaats
_
treden en in het algemeen de rechten van Certificaathouders zullen mede worden
__
beheerst door de betreffende bepalingen van de Statuten, neergelegd in een akte,
_____________________
mede op heden ten overstaan van mij, notaris, verleden.
In geval van conflict tussen de bepalingen uit de Administratievoorwaarden en uit
___
de Statuten, zullen de bepalingen uit de Administratievoorwaarden prevaleren.
__________________________________________________________
Artikel 7.
______________________________________________________
Gemeenschap.
Behoort een Certificaat tot een gemeenschap waarop titel 7 van Boek 3 Burgerlijk
Wetboek van toepassing is, dan kunnen de gezamenlijke deelgenoten, die tevens in
het register als bedoeld in artikel 2 lid 3 moeten zijn ingeschreven, ten aanzien van
___
de Stichting, de overige Certificaathouders en de Vennootschap slechts worden
_____
vertegenwoordigd door één door hen gezamenlijk daartoe Schriftelijk aan te
__________________
wijzen persoon, op straffe van opschorting van hun rechten.
_
De personalia van de aangewezene worden in het register als bedoeld in artikel 2
________
lid 3 opgenomen, terwijl alle kennisgevingen aan en oproepingen van de
______
gezamenlijke deelgenoten aan het in dat register ingeschreven adres van de
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____________________________________
aangewezene kunnen worden gedaan.
__
De aanwijzing geldt totdat zij overeenkomstig het bepaalde in dit artikel zal zijn
_________________________________________________________
herroepen.
__________________________________________________________
Artikel 8.
______________________________
Dividenden en andere rechten en uitkeringen.
_
1. De Stichting oefent alle aan de geadministreerde Aandelen dan wel aandelen
______
die daardoor van rechtswege in de plaats treden verbonden rechten uit.
________________
De Stichting ontvangt dividenden en verdere uitkeringen.
____
2. De Stichting zal elk dividend en elke andere uitkering op haar Aandelen
________
innen en na ontvangst onmiddellijk een overeenkomstig dividend of
____
overeenkomstige andere uitkering op de Certificaten beschikbaar stellen.
___
Bij uitkering van bonusaandelen zal de Stichting deze ten titel van beheer
____________
behouden en aan de Certificaathouders met die bonusaandelen
_____________________________
corresponderende Certificaten toekennen.
__
Op die Certificaten is het in de Administratievoorwaarden en in de Statuten
__________________________________________
bepaalde van toepassing.
__
3. Claimrechten, die op of in verband met aan de Stichting ten titel van beheer
toebehorende Aandelen mochten worden toegekend, zullen - uitsluitend nadat
___
de Stichting daartoe heeft besloten - door de Stichting ten behoeve van de
______________________________
Certificaathouders worden uitgeoefend.
_____________
Bij toekenning van zodanige Claimrechten zal het Bestuur de
__________
Certificaathouders mededelen, welke bedragen, benodigd voor de
_
inschrijving, bij de Stichting moeten worden gestort en binnen welke termijn
__________________________________________
zulks dient te geschieden.
__
Indien alle Certificaathouders tijdig de bedragen, nodig voor de uitoefening
van de Claimrechten, toegekend op de met hun Certificaten corresponderende
___
Aandelen hebben gestort of op enige andere wijze door de Stichting aan te
__
geven wijze zekerheid hebben gesteld voor de betaling van de te verkrijgen
___
Certificaten, zal de Stichting, na verkrijging van de nieuwe Aandelen deze
___
Aandelen ten titel van beheer houden en aan de Certificaathouders met die
_____________________
Aandelen corresponderende Certificaten toekennen.
Op die Certificaten is het in deze Administratievoorwaarden en in de Statuten
__________________________________________
bepaalde van toepassing.
__
4. Voor het geval, ten gevolge van de onderlinge verhouding van het bezit aan
_____________
Certificaten van Certificaathouders, één of meer Certificaten,
_
corresponderende met één of meer van de door de Stichting door uitoefening
van het Claimrecht verkregen nieuwe Aandelen, aan meer Certificaathouders,
_______
ieder voor een onverdeeld gedeelte, toekomen, zal toewijzing van dat
__
Certificaat of die Certificaten geschieden bij loting, te regelen en te houden
________________________________________________
door het Bestuur.
__
5. Een Certificaathouder, aan wie zodanige toewijzing geschiedt, zal aan ieder
______
van de in lid 4 bedoelde Certificaathouders aan wie de toewijzing niet
____
geschiedde, binnen een door het Bestuur te stellen termijn vergoeden een
______
bedrag, dat op partijen bindende wijze zal worden vastgesteld door het
_______________________________________________________
Bestuur.
________
6. Indien niet alle Certificaathouders tijdig de bedragen, nodig voor de
uitoefening van het Claimrecht, op de met hun Certificaten corresponderende
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__
Aandelen hebben gestort, zal de Stichting de Claimrechten niet uitoefenen.
___
7. Het hiervoor bepaalde vindt ten aanzien van door de Vennootschap op de
___
door de Stichting geadministreerde Aandelen toegekende stockdividenden
_______________________________________
overeenkomstige toepassing.
_____
8. Indien de Vennootschap een keuzedividend vaststelt, zal het Bestuur de
_______
Certificaathouders terstond na de kennisgeving van de Vennootschap
___
dienovereenkomstig berichten onder mededeling binnen welke termijn het
____
Bestuur moet mededelen voor hoeveel Aandelen de Stichting reflecteert.
__
Het hiervoor ten aanzien van stockdividend en Claimrecht bepaalde, is van
_______________________________________
overeenkomstige toepassing.
_______
Indien de Certificaathouders niet tijdig Schriftelijk hun keuze hebben
____
uitgebracht, is de Stichting vrij de uitkering op de door haar aan te geven
________________________________________
wijze te doen plaatsvinden.
__
9. De rechten uit de Certificaten jegens de Stichting op dividend of een andere
_______
uitkering vervallen vijf jaar, nadat het dividend of die van die andere
___________________________________
uitkering betaalbaar is geworden.
De Stichting is gehouden de ontvangen maar niet opgeëiste uitkeringen terug
____________________________________
te betalen aan de Vennootschap.
___
10. De Stichting is bevoegd de in lid 9 bedoelde gelden en waarden bij een of
______
meer te goeder naam en faam bekende bankinstellingen te plaatsen, in
__
consignatie of in open bewaring te geven, zulks voor rekening en risico van
______________________________________________
de belanghebbende.
_
11. Ingeval van liquidatie van de Vennootschap worden slotuitkeringen op de in
_______
administratie gehouden Aandelen door de Stichting, onmiddellijk na
____
ontvangst, uitbetaald aan de Certificaathouders, waarmee de Certificaten
______________________________________________________
vervallen.
__________________________________________________________
Artikel 9.
__________________________
Uitgifte van Aandelen; aanbieding van Aandelen.
1. Ingeval bij uitgifte van Aandelen Aandeelhouders een voorkeursrecht hebben,
__
stelt de Stichting de Certificaathouders terstond na de aankondiging van de
________
uitgifte met voorkeursrecht door de Vennootschap Schriftelijk in de
________
gelegenheid om binnen een door de Stichting te stellen termijn, een
_____
voorkeursrecht op Certificaten op overeenkomstige voet uit te oefenen.
2. Het in artikel 8 leden 3, 4, 5 en 6 bepaalde ten aanzien van de uitoefening van
____
Claimrechten is van overeenkomstige toepassing op voorkeursrechten op
____________________________________________________
Certificaten.
________
3. Het in dit artikel bepaalde, is zoveel mogelijk van overeenkomstige
toepassing wanneer aan de Stichting Aandelen worden aangeboden uit hoofde
_
van de blokkeringsregeling, opgenomen in de statuten van de Vennootschap
________
of uit hoofde van enige overeenkomst, waarbij de Stichting partij is.
_________________________________________________________
Artikel 10.
_________________________
Vervreemding van Aandelen aan de Vennootschap.
___
Vervreemding van door de Stichting gehouden Aandelen aan de Vennootschap
_
(inkoop) kan slechts geschieden met Schriftelijke toestemming van de houder van
________________________________
de daarmee corresponderende Certificaten.
De met de ingekochte Aandelen corresponderende Certificaten vervallen, zodra de
_____
daarmee corresponderende netto verkoopopbrengst uit het vermogen van de
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__
Stichting is gebracht, met als doel betaling aan de betreffende Certificaathouder.
_________________________________________________________
Artikel 11.
_________________
Uitoefening van stemrecht en overige aandeelhoudersrechten.
__
Het stemrecht en alle overige zeggenschapsrechten die zijn verbonden aan de in
____
administratie gehouden Aandelen worden door de Stichting naar eigen inzicht
_____
uitgeoefend, met inachtneming van het bij de Administratievoorwaarden, de
________________
Statuten, de statuten van de Vennootschap en de wet bepaalde.
_________________________________________________________
Artikel 12.
_____________________
Vergaderrecht Certificaten. Wettelijk pandrecht. Kosten.
______
1. De statuten van de Vennootschap bepalen dat aan de Certificaten geen
_______________________________________
Vergaderrecht is verbonden.
__
2. De Certificaathouders verkrijgen derhalve niet ingevolge artikel 3:259 lid 2
______
Burgerlijk Wetboek gezamenlijk een pandrecht op de in administratie
______________________________________________
genomen Aandelen.
_____
3. De Vennootschap zal de kosten van de administratie voor haar rekening
________________________________________________________
nemen.
_________________________________________________________
Artikel 13.
__________________________________________________________
Royering.
_________
Slechts het Bestuur is bevoegd te besluiten tot Royering op de wijze als
__________________________
uiteengezet in artikel 14 onder b. van de Statuten.
_________________________________________________________
Artikel 14.
____________________________________
Wijziging Administratievoorwaarden.
____
1. De bepalingen van de Administratievoorwaarden zullen door het Bestuur
_
kunnen worden gewijzigd op dezelfde wijze, als in artikel 17 van de Statuten
_____________________________________________________
is voorzien.
De wijziging wordt van kracht en werkt ten aanzien van de Stichting, van alle
_
Certificaathouders en van alle Aandeelhouders, doordat zij bij notariële akte
_____________________________________________
wordt geconstateerd.
___
2. Van iedere wijziging in de Statuten en in deze Administratievoorwaarden
______________
doet het Bestuur onverwijld Schriftelijk mededeling aan alle
____________
Certificaathouders, aan de in artikel 2 lid 3 bedoelde adressen.
_________________________________________________________
Artikel 15.
_______________________________________________________
Rechtskeuze.
_________
De Administratievoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.
_________________________________________________________
Artikel 16.
_________________________________________________________
Geschillen.
________________
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de
__
Administratievoorwaarden, met uitzondering van geschillen over de waarde van
___
het vermogen van de Vennootschap of de waarde van de Certificaten, zullen in
_____
eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter te 's-Gravenhage.
______________________________________________________
Slotbepalingen
_________________________________________________________
Artikel 17.
_____________________
Voorwaarden blijk van waardering aanschaf certificaten.
Bij de aanschaf van Certificaten wordt door de Vennootschap blijk van waardering
__
gegeven door extra bonussen uit te keren aan Certificaathouders. Deze bonussen
____________________________________________
worden bij elkaar opgeteld.
____________________________________________________
Bij aanschaf van:

8

▪

▪

▪

▪

▪

____________________________________________
Eén (1) Certificaat:
___
o De Certificaathouder krijgt zijn of haar naam vereeuwigd op de
muur van de toekomstige brouwerij, mits daarvoor toestemming is
______________________________________________
gegeven.
__________
o De Certificaathouder mag eenmaal per jaar, zolang de
___
Vennootschap bestaat, en het Certificaat in zijn of haar bezit is,
___
langskomen op de brouwerij met drie (3) andere meerderjarige
_
personen. Zij krijgen een rondleiding en mogen daarna deelnemen
___
aan een bierproeverij ter waarde van twaalf euro en vijftig cent
____________________________________
(€ 12,50) per persoon.
__
o De Certificaathouder krijgt een gezeefdrukte versie van het in de
___
prospectus opgenomen ontwerp op een T-shirt, in de gewenste
___
maat. Dit T-shirt wordt verder niet publiek beschikbaar gesteld.
_____
o De Certificaathouder wordt via een nieuwsbrief op de hoogte
___
gesteld van de nieuw geproduceerde bieren uit de brouwerij, en
_____
krijgt de kans deze aan te schaffen voordat deze beschikbaar
____________________________
worden gesteld aan het publiek.
___________________________________________
Vijf (5) Certificaten:
___
o De Certificaathouder heeft recht op twee (2) verstelbare petten,
_
met logo Crooked Spider en de tekst “Wassenaar’s craft beer” en
________
“Investors’ edition”. Deze pet is voorts beschikbaar voor
_________
Certificaathouders voor een prijs van tien euro (€ 10,-).
o De eerder genoemde proeverij mag worden uitgebreid met vier (4)
______________________________
extra meerderjarige personen.
__________________________________________
Tien (10) Certificaten:
_
o De Certificaathouder mag eenmaal een dag meebrouwen zodra de
__
brouwerij operationeel is. Deze aanbieding geldt tot een periode
_________________
van drie (3) jaar na opening van de brouwerij.
______
o De Certificaathouder krijgt een speciaal ontworpen Hooded
Sweater, in zijn of haar gewenste maat en uitvoering. Deze hoodie
wordt naast de investeringsronde niet publiek beschikbaar gesteld.
_____
o De Certificaathouder krijgt een voorraad bier ter waarde van
___________________________
eenhonderdvijftig euro (€ 150,-).
_______________________________________
Vijftien (15) Certificaten:
o De Certificaathouder wordt eenmalig uitgenodigd voor een unieke
proeverij met verschillende versies van de Russian Imperial Barrel
__
Aged Christmas Stout. Naast de stouts worden ook bijbehorende
__________
distillaten geproefd. De Certificaathouder mag drie (3)
_________________________
meerderjarige personen meenemen.
_______________________________________
Twintig (20) Certificaten:
_
o De Certificaathouder krijgt de kans om een eigen bierrecept uit te
_________
werken. Dit bier wordt gebrouwen met uitgangspunt om
__
commercieel op de markt te komen onder de merknaam Crooked
________________________________________________
Spider.
____
o De Certificaathouder krijgt van deze zelfgebrouwen batch een
________________
voorraad van eenhonderdvijftig (150) liter bier.
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o De Certificaathouder krijgt het recht het proeflokaal kosteloos af te
__
huren. Hierbij worden de eerste eenhonderd (100) uitgeschonken
______________________________________
glazen inbegrepen.
o De Certificaathouder wordt uitgenodigd voor een bierfestival waar
__
Crooked Spider zijn of haar bier tapt. Bovendien mogen vier (4)
_________________
meerderjarige personen meegenomen worden.
_______________________________________
▪ Veertig (40) Certificaten:
__
o Samen met de Certificaathouder wordt een houten vat uitgezocht
___
waarop het gebrouwen bier kan worden gelagerd. Van de batch
___
wordt een (1) vat afgevuld welke volledig eigendom wordt van
_
Certificaathouder. Het overige bier wordt door Crooked Spider op
_______________________________________
de markt gebracht.
_________________________________________________________
Artikel 18.
_______________________________________________
Voorverkoop vouchers.
____
De Vennootschap verkoopt vouchers ten behoeve van de voorverkoop van de
_
gebrouwen bieren. Voor iedere voucher met een inkoopwaarde van vijftig euro (€
50,-) wordt vijfenzeventig euro (€ 75,-) aan bier uitgekeerd. Deze aanbieding geldt
__
alleen voor particulieren. De eigenaar van de voucher wordt jaarlijks bericht met
__
een persoonlijke kortingscode om een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,-) per
voucher te besteden in de webshop van de Vennootschap. De eerste voucher wordt
____
uitgereikt zodra de eerste bieren uit de nieuwe brouwerij beschikbaar zijn. Er
__________________________
worden per voucher drie kortingscodes uitgereikt.
______________________________________________________
Slotverklaring.
_________
Ten slotte heeft de comparant, handelend als vermeld, verklaard dat de
________
Vennootschap hierbij al hetgeen ten aanzien van haar in bovenvermelde
_
Administratievoorwaarden is bepaald, aanvaardt en de verplichtingen die bij haar
__________________________________________
zijn neergelegd, zal nakomen.
_______
De Stichting kan de Administratievoorwaarden niettemin wijzigen zonder
__________
medewerking/toestemming van de Vennootschap, tenzij het tegendeel
_______________________________________________
uitdrukkelijk is bepaald.
____________________________________________________________
SLOT.
__
De identiteit van de verschenen persoon is door mij, notaris, aan de hand van de
_______________
hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
_________________________________________________
WAARVAN AKTE
_______
is verleden te Wassenaar op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
__
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon en
een toelichting daarop, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben
________
kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
_
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen
____________________________________
persoon en mij, notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening.)
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