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Rechtspersoon
RSIN 860007145
Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam Stichting IMMO Zorgwoningfonds 4
Statutaire zetel Eindhoven
Bezoekadres Flight Forum 154, 5657DD Eindhoven
Postadres Postbus 8734, 5605LS Eindhoven
Eerste inschrijving 
handelsregister

02-05-2019

Datum akte van oprichting 02-05-2019
Datum akte laatste 
statutenwijziging

21-11-2019

Activiteiten SBI-code: 6832 - Beheer van onroerend goed
Het al dan niet tezamen met anderen houden van de juridische eigendom van de 
activa van beleggingsfonds IMMO Zorgwoningfonds 4, al dan niet tezamen met het 
bewaren en administreren van de activa van het Fonds.

Bestuurders
Naam van Buuren, Mattijs Hendrik Franklin
Geboortedatum 27-12-1947
Datum in functie 02-05-2019 (datum registratie: 02-05-2019)
Titel Voorzitter
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Weisz, Robert Michael
Geboortedatum 25-03-1950
Datum in functie 21-11-2019 (datum registratie: 21-11-2019)
Titel Secretaris penningmeester
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Gevolmachtigde
Naam Holland Immo Group Beheer B.V.
Bezoekadres Flight Forum 154, 5657DD Eindhoven
Ingeschreven onder KvK-
nummer

17146931

Datum in functie 02-05-2019 (datum registratie: 02-05-2019)
Titel gevolmachtigde
Inhoud volmacht Bevoegd tot het doen van opgave aan het handelsregister.

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een digitale handtekening en is een officieel bewijs van inschrijving in het 
Handelsregister. In Adobe kunt u de handtekening bovenin het scherm controleren. Meer informatie hierover 
vindt u op www.kvk.nl/egd. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te gebruiken zodat 
de integriteit van het document gewaarborgd en de ondertekening verifieerbaar blijft.
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De bevoegdheid tot vertegenwoordiging omvat de volgende rechtshandelingen: 
om IMMO Zorgwoningfonds 4 aan te gaan, een transparant fonds voor gemene 
rekening waarbij de Stichting als partij optreedt op wiens naam alle activa en passiva 
van bedoeld fonds staan (het “Fonds”) en om namens de Stichting, in voormelde 
hoedanigheid, een of meer bankrekeningen te openen, hypothecaire leningen aan te 
gaan en hypothecaire zekerheid op de vaste activa van bedoeld fonds en pandrechten 
en andere zekerheden te vestigen en te aanvaarden, transactiedocumentatie 
te ondertekenen, waaronder mede begrepen notariële akten, notary letter(s) en 
voorts om alle overige relevante documenten en overeenkomsten in het kader 
van vorenbedoelde rechtshandelingen aan te gaan en te ondertekenen, en alle 
rechtshandelingen te verrichten die noodzakelijk of wenselijk zijn in verband met 
het voorgaande, in de ruimste zin van het woord. Holland Immo Group Beheer B.V. 
heeft de macht van substitutie en is voorts bevoegd de Stichting op grond van het 
vorenstaande te vertegenwoordigen indien deze (mede) optreedt namens zichzelf en/
of een of meer anderen die betrokken zijn bij de hiervoor bedoelde rechtshandelingen.

Aanvang (huidige) volmacht 21-11-2019

Uittreksel is vervaardigd op 21-11-2019 om 16.51 uur.
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