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De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor
ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur.

861570327
Stichting
Stichting IMMO Huurwoningfonds 5
Eindhoven
Flight Forum 154, 5657DD Eindhoven
Postbus 8734, 5605LS Eindhoven
26-08-2020
26-08-2020
SBI-code: 64303 - Beleggingsinstellingen met beperkte toetreding
De Stichting heeft ten doel: het al dan niet tezamen met anderen houden van de
juridische eigendom van de activa van het beleggingsfonds IMMO Huurwoningfonds
5 (hierna te noemen: het "Fonds"), al dan niet tezamen met het bewaren en
administreren van de activa van het Fonds.

Bestuurders
Naam
Geboortedatum
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

van Buuren, Mattijs Hendrik Franklin
27-12-1947
26-08-2020 (datum registratie: 26-08-2020)
Voorzitter
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Weisz, Robert Michael
25-03-1950
26-08-2020 (datum registratie: 26-08-2020)
Secretaris penningmeester
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Gevolmachtigde
Naam
Bezoekadres
Ingeschreven onder KvKnummer
Datum in functie

Holland Immo Group Beheer B.V.
Flight Forum 154, 5657DD Eindhoven
17146931
26-08-2020 (datum registratie: 26-08-2020)
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Rechtspersoon
RSIN
Rechtsvorm
Statutaire naam
Statutaire zetel
Bezoekadres
Postadres
Eerste inschrijving
handelsregister
Datum akte van oprichting
Activiteiten
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Bevoegd tot het doen van opgave aan het handelsregister.
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging omvat de volgende rechtshandelingen:
om IMMO Huurwoningfonds 5 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, registergoederen te verkrijgen en te vervreemden, 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.

Uittreksel is vervaardigd op 27-08-2020 om 10.22 uur.
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