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DE ONDERGETEKENDEN: 

1. BNG Bank N.V., gevestigd te (2514 AA) Den Haag en kantoorhoudende aan 

de Koninginnegracht 2, hierna te noemen de "Arrangeur"; 

2. Gemeente [naam gemeente], gevestigd te [vestigingsplaats] en 

kantoorhoudende te ([postcode]) [plaatsnaam] aan [de/het] [adres], in 

deze zaak vertegenwoordigd door haar …………………………………… (functie), de 

heer/mevrouw …………………………………… (naam) handelende ter uitvoering van 

het besluit van Burgemeester en Wethouders met [postcode] …………………… 

[postcode] d.d. ……………………, hierna te noemen de "Uitgevende Instelling"; 

en 

3. [statutaire naam dealer], gevestigd te ([postcode]) [statutaire 

vestigingsplaats] en kantoorhoudende aan [de/het] [adres], hierna te 

noemen de "Dealer"; 

IN AANMERKING NEMENDE DAT: 

(i) de Uitgevende Instelling op [datum] een Programmaovereenkomst (de 

"Programmaovereenkomst") heeft gesloten met de Arrangeur en de in de 

Programmaovereenkomst bedoelde Issuing and Paying Agent, Paying Agent 

en Dealers; 

(ii) het op grond van artikel 9 van de in de Programmaovereenkomst 

geïncorporeerde Algemene programmabepalingen van 16 juli 2020 

(de "Algemene programmabepalingen") mogelijk is om een onderneming of 

instelling die op basis van de Wet op het financieel toezicht (zoals van tijd 

tot tijd gewijzigd) bevoegd is de beleggingsdienst onder sub f van de 

definitie van het "verlenen van een beleggingsdienst" van artikel 1:1 van die 

wet te verlenen (te weten het: in de uitoefening van beroep of bedrijf 

plaatsen van financiële instrumenten bij aanbieding ervan als bedoeld in 

Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 

14 juni 2017 (de "Prospectusverordening") zonder plaatsingsgarantie) op te 

treden te benoemen als Dealer onder de Programmaovereenkomst; 

(iii) [de Uitgevende Instelling de Dealer met ingang van de datum van 

ondertekening van deze toetredingsakte als nieuwe dealer onder de 

Programmaovereenkomst wenst aan te wijzen;] 

[de Uitgevende Instelling de Dealer met ingang van de datum van 

ondertekening van deze toetredingsakte als nieuwe dealer onder de 

Programmaovereenkomst wenst aan te wijzen voor uitsluitend EUR 
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<bedrag> tegen <aantal> procent Notes met uitgiftedatum <datum 

 

(iv) de Uitgevende Instelling de Arrangeur om goedkeuring tot benoeming van 

de Dealer heeft verzocht en deze goedkeuring van de Arrangeur heeft 

verkregen, 

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 

Artikel 1. Benoeming 

[De Uitgevende Instelling benoemt hierbij de Dealer met ingang van de datum van 

deze toetredingsakte als dealer onder de Programmaovereenkomst.] 

 [De Uitgevende Instelling benoemt hierbij de Dealer met ingang van de datum van 

deze toetredingsakte als dealer onder de Programmaovereenkomst voor uitsluitend 

de Transactie.] 

Artikel 2. Bevoegdheids- en toetredingsverklaring 

De Dealer verklaart hierbij dat hij op de in artikel 1 bedoelde datum een 

onderneming of instelling was en nog steeds is die op basis van de Wet op het 

financieel toezicht (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) bevoegd is in Nederland de 

beleggingsdienst onder sub f van de definitie van het "verlenen van een 

beleggingsdienst" van artikel 1:1 van die wet te verlenen (te weten het: in de 

uitoefening van beroep of bedrijf plaatsen van financiële instrumenten bij aanbieding 

ervan als bedoeld in de Prospectusverordening zonder plaatsingsgarantie) en tevens 

in het bezit is van alle noodzakelijke toestemmingen, goedkeuringen en 

vergunningen van de relevante overheids- en toezichthoudende instanties die op 

basis van de Wet op het financieel toezicht (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) vereist 

zijn voor het verlenen van de in dit artikel bedoelde beleggingsdienst en op basis van 

andere toepasselijke wetgeving (met inbegrip van niet-Nederlandse wetgeving) 

vereist zijn voor de diensten die een Dealer dient te verlenen onder de 

Programmaovereenkomst. Verder verklaart de Dealer hierbij bekend te zijn met en 

door middel van ondertekening van deze akte met ingang van de in artikel 1 

bedoelde datum toe te treden tot de Programmaovereenkomst en gebonden te zijn 

aan het in de Programmaovereenkomst bepaalde. 

Artikel 3. Kennisgevingen 

Kennisgevingen als bedoeld in artikel 14 van de Algemene programmabepalingen 

zullen, zolang aan de andere partijen bij de Programmaovereenkomst niet schriftelijk 

is kennis gegeven van andere adresgegevens, aan de Dealer worden verzonden naar 

het volgende adres: 

 […] 

T.a.v. […] 

 Telefoon: […]  

 [Fax: […]]  

E-mail: […] 
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Artikel 4. Toepasselijk recht, bevoegde rechter 

Artikel 17 van de Algemene programmabepalingen is van toepassing. 

Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt en getekend. 

Den Haag, [datum]  

BNG Bank N.V.   

    

Naam: Naam: 

Functie: Functie 

 

   

[vestigingsplaats], [datum] [vestigingsplaats], [datum] 

[naam uitgevende instelling] [naam dealer] 

    

Naam: Naam: 

Functie: Functie 

 


