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Aan: ......... 

  t.a.v. ......... 

  ......... 

  ......... 

  Fax: .........  

  E-mail: ......... 

 

 

......... 

 

Wij bevestigen op grond van artikel 3.4 van de Algemene programmabepalingen (de 

"Algemene programmabepalingen") van 16 juli 2020 inzake het Ongelimiteerd 

Medium Term Note Programma Nederlandse Gemeenten (het "Programma") hierbij 

een overeenkomst te zijn aangegaan voor de uitgifte en plaatsing van Notes onder 

het Programma volgens de condities van uitgifte als hierna uiteengezet. De begrippen 

die hierin niet gedefinieerd zijn, hebben dezelfde betekenis als in voormelde 

Algemene programmabepalingen. Deze bevestiging behelst een Confirmatie. 

 

Wij verzoeken u ten blijke van uw instemming met de voorwaarden van de uitgifte 

een kopie van deze Confirmatie te ondertekenen en aan ons te retourneren en een 

kopie daarvan per telefax en/of per e-mail te zenden aan BNG Bank N.V. (t.a.v. Back 

office, faxnummer: 070 – 37 50 209, e-mail adres: BO.Settlements@bngbank.nl). 

 

Uitgevende Instelling : gemeente ......... 

 

Fonds : Notes per ......... af te lossen 

 

Coupon : [.........%]  achteraf te betalen op [datum of data] 

van ieder jaar tot en met de Terugbetalingsdag 

 

Notes : ......... van nominaal Euro [bedrag] elk 

 

Uitgiftekoers : ......... 

 

Uitgiftedatum : ......... 

 

Aflossing : [volledig op de Terugbetalingsdag][[termijnbedrag] te 

betalen op [data]] 

  

Effectief rendement : ......... 

 

Effectief bedrag  : ......... 

 

Bemiddelingsprovisie : Euro ......... 
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Levering en betaling : op de Uitgiftedatum via het Nederlands Instituut voor 

Giraal Effectenverkeer B.V., handelende onder de 

naam Euroclear Nederland, gevestigd te Amsterdam. 

   Voor N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, 

   aansluitnummer: 98113 

   Voor tegenpartij aansluitnummer:......... 

   Uiteindelijke begunstigde: ......... 

 

Product goedkeuringsproces: de Dealer verklaart [geen][een] ontwikkelaar te zijn 

als bedoeld in artikel 16 van de Algemene 

programmabepalingen. 

 

Besluit 

 

Onverminderd artikel 6.1 van de Algemene programmabepalingen, verklaart de 

Uitgevende Instelling dat een rechtsgeldig, bindend en onaantastbaar besluit is 

genomen tot het door haar uitgeven van de Notes waarop deze Confirmatie 

betrekking heeft en de Dealer bevestigt dat zij een gewaarmerkt afschrift daarvan 

ontvangen heeft. De verklaringen in de voorgaande zin strekken mede ten behoeve 

van de Issuing and Paying Agent en de Uitgevende Instelling en de Dealer 

onderkennen dat de Issuing and Paying Agent daarop mag vertrouwen zonder eigen 

onderzoek. 

 

Toepasselijk recht, bevoegde rechter 

 

Artikel 17 van de Algemene programmabepalingen is mutatis mutandis van 

toepassing. 

 

.........], ......... 

......... 

 

 

 

   

Naam:  

Functie:  

 

[op kopie:] 

Voor akkoord: 

 

........., ......... 

......... 

 

 

 

   

Naam:  

Functie:    


