
INSCHRIJFFORMULIER 
PARTICIPATIES IN M.S. ENDEAVOR II SCHEEPVAARTBEDRIJF CV 
 
DE ONDERGETEKENDE: 
Naam vennootschap 
(indien van toepassing) _____________________________________________________________________ 
 

Naam en 
alle voorletters  _____________________________________________________________ m / v* 
 

 
Straatnaam   _________________________________________________ Nummer ____________ 
 

 
Postcode   _______________ Woonplaats ___________________________________________ 
 

 
Telefoon privé  ____________________________ Telefoon mobiel ___________________________ 
 

 
Emailadres  _____________________________________________________________________ 
 

 
IBAN (International Bank Account Number)  _______________________________________________________ 
 

 
Naam bankrelatie  _____________________________________________________________________ 
 

 
Legitimatiebewijs  paspoort / rijbewijs / identiteitskaart*, geldig tot ____________________________________ 
*doorstrepen wat niet van toepassing is 
 
VERKLAART HIERBIJ DAT 
 
A de ondertekende als commanditaire vennoot wenst toe te treden tot m.s. Endeavor II Scheepvaartbedrijf CV 

(deze vennootschap hierna te noemen ‘de CV’) en in het kapitaal daarvan deel te nemen voor een bedrag van  

in totaal                                                                            Euro (s.v.p. totaal bedrag in cijfers invullen) (€ 25.000,-

- of hoger, mits een veelvoud van € 25.000,--); 

 
B de ondergetekende volledig bekend is met de inhoud van het prospectus van de m.s. Endeavor II participaties; 
 
C de ondertekende kennis heeft genomen van de bepalingen in de CV-akte betreffende m.s. Endeavor II 
Scheepvaartbedrijf CV zoals opgenomen in de bijlage bij het prospectus en verklaart daarmee akkoord te gaan; 
 
D de ondergetekende verklaart ermee akkoord te gaan dat er afspraken over de fiscale behandeling van zijn 
commanditaire deelname met de Belastingdienst/kantoor Groningen gemaakt zullen worden die ook voor 
hem/haar bindend zijn; 
 
E de ondertekende het gehele deelnamebedrag uiterlijk vijf dagen nadat het inschrijfformulier ondertekend is 
dient te storten op rekeningnummer NL97 INGB 0674 5487 87 (ING Bank) ten name van m.s. Endeavor II 
Scheepvaartbedrijf CV te Harlingen onder vermelding van: m.s. Endeavor II participaties, zijn / haar naam en 
zijn/haar woonplaats. 
 
F indien het totale benodigde kapitaal niet bijeengebracht kan worden, of indien er voor de CV andere beletselen 
zijn haar activiteiten aan te vangen, dan kunnen noch de ondergetekende, noch Endeavor II Shipping BV, noch 
de CV aan dit stuk rechten ontlenen. Endeavor II Shipping BV zal na het einde van de inschrijvingstermijn jegens 
ondergetekende bevestigen of het benodigde kapitaal werd bijeengebracht en of er overige beletselen zijn voor 
de CV met haar activiteiten aan te vangen. De brief waarin de deelname van de ondergetekende in de CV (onder 
vermelding van de participatienummer(s)) wordt bevestigd, kan als bevestiging van doorgang worden beschouwd; 
 
G de ondergetekende met het navolgende bekend is en daarmee instemt: 

 Endeavor II Shipping BV is gerechtigd inschrijvingen zonder opgaaf van redenen geheel of gedeeltelijk 
niet te honoreren; 

 Endeavor II Shipping BV is gerechtigd de toetreding/toelating van de ondergetekende tot de CV op te 
schorten, indien om welke reden dan ook geen storting van het toegewezen bedrag heeft 
plaatsgevonden op of vóór de door de beherend vennoot van de CV aangegeven dag, respectievelijk 
bevoegd en onherroepelijk gemachtigd is om, indien na het uitbrengen van een ingebrekestelling nog 
geen storting heeft plaatsgevonden, bovengemelde inschrijving als ongedaan te beschouwen en de 
participatie(s) aan een ander toe te wijzen; 

 



H de ondergetekende volmacht aan Endeavor II Shipping BV geeft alle handelingen te verrichten die strekken tot 
de formele toetreding van de ondertekende als commanditair vennoot in de CV, alsmede tot financiering van het 
schip als in de prospectus beschreven waarvoor ondergetekende nu zijn/haar toestemming verleend. 
 
 
 
 
 
 
 
Getekend te                    op  
 
 
Handtekening  
 
 
 
 
 
 
 
 
U dient het gehele deelnamebedrag uiterlijk vijf dagen nadat u het inschrijfformulier ondertekend heeft te storten 
op rekeningnummer NL97 INGB 0674 5487 87 (ING Bank) ten name van m.s. Endeavor II Scheepvaartbedrijf CV 
te Harlingen onder vermelding van: m.s. Endeavor II participaties, uw naam en uw woonplaats. Voor de 
berekening van het rendement op de participaties is uitgegaan van een storting door participanten in juni 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
U kunt dit formulier na ondertekening aan ons retourneren via het volgende antwoordnummer (postzegel is niet 
nodig): JR Ship Investments, Antwoordnummer 7203, 8860 VA Harlingen 
A.u.b. het origineel van dit inschrijfformulier versturen samen met een kopie van een (in juni 2021 nog) geldig 
legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of Europese identiteitskaart) alsmede bij deelname door een vennootschap 
een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel. 
 
 


