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Meest gestelde vragen:  Uitgifte Certificaten plan Luukske 3.0 

1. Wat is de waarde van een certificaat?  

Eén certificaat vertegenwoordigd een waarde van € 25,= (vijfentwintig euro) 

2. Hoe kan ik een certificaat kopen? 

Eén of meerdere certificaten kun je kopen door, per persoon, een inschrijfformulier in te vullen, 

te ondertekenen en aan ons toe te sturen per post (Gemeenschapshuis Wellerlooi, 

Catharinastraat 21, 5856 AS Wellerlooi) of in gescand per mail (info@luukske.nl).  

Het inschrijfformulier kun je downloaden op de website van ’t Luukske (www.luukske.nl). 

In de week van 22 tot 30 november komen we ook huis-aan-huis langs met inschrijfformulieren.  

3. Wie kan een certificaat kopen? 

Elke meerderjarige persoon of geregistreerde rechtspersoon kan één of meerdere certificaten 

kopen. Ook voor bedrijven bestaat dus de mogelijkheid om één of meerdere certificaten te 

kopen.  

4. Hoe kan ik betalen? 

Betalen kan per bank maar ook contant bij onze huis-aan-huis actie. Bij contante betaling 

ontvang je natuurlijk een kwitantie. 

5. Hoeveel certificaten mag ik kopen? 

Er is geen maximum aan het aantal certificaten dat je mag kopen. Aan het kopen van een 

certificaat zit een risico. Hiervoor verwijzen we je naar punt 12. 

6. Tot wanneer kan ik een certificaat kopen? 

De certificaten zijn te koop in de periode van 5 november 2014 t/m 31 maart 2015. 

7. Kan ik een certificaat voor iemand anders kopen? 

Je kunt voor iemand anders een certificaat kopen en cadeau doen. Omdat de certificaten op 

naam staan dien je wel voor elke persoon apart een inschrijfformulier in te vullen. Wel is het 

natuurlijk mogelijk om met één inschrijfformulier voor één en dezelfde persoon meerdere 

certificaten te kopen.  

8. Wanneer krijg ik mijn certificaat? 

Op  zaterdag 18 april 2015 kunnen de certificaten afgehaald worden in gemeenschapshuis ’t 

Luukske. De exacte tijd word nog bekend gemaakt in de Wellerlooise Post en via Internet. Ben je 

niet in de gelegenheid om ze dan af te halen dan zorgen wij ervoor dat je de bestelde en 

betaalde certificaten thuis ontvangt.  

9. Vanaf wanneer krijg ik mijn certificaat terugbetaald?  

Vanaf 2016 bekijkt het bestuur van gemeenschapshuis Wellerlooi jaarlijks hoeveel certificaten 

terugbetaald gaan worden. Dit aantal is afhankelijk van de financiële resultaten van ’t Luukske in 

het vorige jaar. Het bestuur neemt hierover in de eerste bestuursvergadering van elk jaar een 

besluit. Het kan dus ook zo zijn dat er in een jaar geen certificaten worden terugbetaald wanneer 

de resultaten dit niet toestaan. Het maximum aantal certificaten dat per jaar wordt terugbetaald 

is vastgesteld op 150 stuks. 
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Welke certificaten worden terugbetaald wordt bepaald d.m.v. loting. De nummers van de 

certificaten die uitgeloot zijn, worden gepubliceerd in de Wellerlooise post en via Internet. De 

certificaathouder wiens certificaat is uitgeloot heeft na publicatie één jaar de tijd om zijn 

certificaat in te leveren. Wordt het certificaat niet ingeleverd binnen dit jaar dan vervalt het recht 

van terugbetaling.  

10. Kan ik tussentijds mijn geld terug krijgen? 

Dit is niet mogelijk.  

11. Krijg ik rente op mijn certificaat?.  

Het certificaat is een renteloze lening. Er wordt geen rente vergoed.  

12. Krijg ik altijd mijn geld terug? 

Bij een positief resultaat wordt elk jaar een deel van de certificaten terugbetaald. Zie hiervoor 

ook punt 9. Omdat door loting wordt bepaald welke certificaten worden terugbetaald kan het 

meerdere jaren duren voordat je het geld terugontvangt. Zoals bij elke lening is er ook een risico 

dat bij een faillissement van stichting gemeenschapshuis Wellerlooi je het geld niet 

terugontvangt. Je koopt dan ook een certificaat om het gemeenschapshuis te steunen maar wel 

volledig voor eigen risico.  

13. Wat moet ik doen wanneer ik verhuis? 

De certificaten staan op naam en worden ingeschreven in een register. Bij verhuizing is het dus 

belangrijk dat je een adreswijziging aan ons doorgeeft. Bij uitloting publiceren we de nummers 

maar we proberen ook indien mogelijk de certificaathouder hierover direct te informeren. Dit 

kan alleen wanneer we beschikken over je correcte contactgegevens. 

14. Wat moet ik doen wanneer ik mijn certificaat ben kwijtgeraakt? 

Wanneer je het certificaat kwijt bent of is beschadigd kan daarvoor door het gemeenschapshuis 

Wellerlooi een duplicaat worden afgegeven. Door uitgifte van een duplicaat komt het 

oorspronkelijke certificaat te vervallen. Het duplicaat certificaat krijgt hetzelfde nummer maar 

met een letter als toevoeging om aan te geven dat het een duplicaat betreft. 

15. Hoe zit het met de belastingdienst? 

Eén certificaat vertegenwoordigd een waarde van € 25,= en wordt voor de belasting aangemerkt 

als vermogen en dient door de eigenaar dan ook opgeteld te worden bij het totale vermogen. 

16. Valt de uitgifte van de certificaten onder toezicht van de AFM (Autoriteit Financiële Markten)? 

Nee. Omdat het gemeenschapshuis een stichting is valt de uitgifte van de certificaten onder de 

Vrijstellingsregeling Wet toezicht Effectenverkeer 1995. Het gemeenschapshuis Wellerlooi staat 

dan ook niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de aanbieding is niet 

prospectus plichtig. 

17. Publiceren jullie gegevens van de certificaat houders? 

Nee. De toewijzing van certificaten valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. De 

behandeling van de inschrijfformulieren en de toewijzing zijn vertrouwelijk. De certificaten 

worden geregistreerd in een register maar dit is niet openbaar. Informatie hierover wordt dan 

ook alleen versterkt wanneer het bestuur hier wettelijk toe is/wordt verplicht.  

18. Wat gebeurt er met het certificaat wanneer ik kom te overlijden? 

Indien de houder van een certificaat tussentijds komt te overlijden zullen de rechten van het 

certificaat worden overgedragen aan de rechtmatige erven. Deze zijn verantwoordelijk om dit te 

melden en voordat tot terugbetaling kan worden overgegaan bij uitloting moeten ze aantonen 

dat ze ook de wettelijke erfgenaam zijn. 


