
Samenvatting administratievoorwaarden 

 

1. Inleiding 

In deze samenvatting worden de Administratievoorwaarden (voeg vindplaats toe) van Stichting 

Administratiekantoor Funda (STAK Funda) toegelicht, voor zover het gaat om (i) de vereisten die gelden 

om certificaathouder te worden en (ii) de procedure van aan- en verkoop van certificaten. In het Schema 

verhandeling certificaten is de procedure weergegeven.  

 

2. Wie mag certificaten aanschaffen?  

In de Administratievoorwaarden zijn zogenaamde kwaliteitseisen voor certificaathouders opgenomen. 

Dat betekent dat uitsluitend de volgende (rechts)personen certificaten kunnen aanschaffen: 

 

1. een (senior) NVM makelaar in eigen persoon; 

2. het NVM kantoor dat gedreven wordt in de vorm van een eenmanszaak, personenvennootschap 

of rechtspersoon; 

3. een bij NVM werkzame persoon en/of secretaris van een NVM afdeling, mits met fulltime 

dienstverband en verstreken proeftijd;  

4. NVM Holding. 

 

3. Verhandeling van certificaten 

De verhandeling van certificaten vindt plaats via het Funda Certificatensysteem. Deze procedure is als 

volgt (zie tevens Schema verhandeling certificaten): 

1. Op het Funda Certificatensysteem wordt een advertentie geplaatst met aanbieding tot 

verkoop respectievelijk verzoek tot koop. 

2. Op basis van deze advertentie treden partijen met elkaar in onderhandeling over een 

eventuele transactie en maken onderling afspraken over het aantal certificaten, de prijs en 

de wijze van betaling. 

3. De transactie wordt door partijen vastgelegd in een akte van levering die binnen 20 

werkdagen na ondertekening ontvangen moet zijn door STAK Funda. 

4.  STAK Funda controleert na ontvangst of aan de (kwaliteits)eisen van de 

Administratievoorwaarden is voldaan (zie Schema verhandeling certificaten) en zorgt 

daarna voor verdere afwikkeling. 

 

4. Gevolgen verlies kwaliteit 

Indien u niet langer voldoet aan de kwaliteitseisen als hiervoor onder 2 genoemd, heeft dit de volgende 

gevolgen: 

 

1. U blijft bevoegd certificaten te houden en te verkopen; 

2. U blijft bevoegd tot dividend zolang u certificaathouder blijft. 

 

3. U bent niet langer bevoegd certificaten te kopen; 

4. U bent niet meer bevoegd een vergadering van certificaathouders bij te wonen of stem uit te brengen 

als certificaathouder. 

 

 

 

 



5. Minimumbezit 

Het minimumbezit bedraagt 200 certificaten. 

Indien geen transactie wordt verricht, kunt u het huidige aantal certificaten behouden; ook indien dat 

minder dan 200 certificaten is. 

Besluit u tot een transactie en u bezit minder dan 200 certificaten, dan dient u een zodanig aantal 

certificaten bij te kopen zodat u na de koop minimaal 200 certificaten bezit of u verkoopt alle certificaten 

in één transactie. 

 

6. Maximumbezit 

Het maximumbezit bedraagt 100.000 certificaten. 

U kunt niet bijkopen als daarmee het totale aantal certificaten boven de maximumbezit grens uitkomt. 

 

7. Overgang onder algemene titel 

Van overgang onder algemene titel is sprake bij: 

 

1. Overlijden van een certificaathouder op grond waarvan erfgenamen certificaten verkrijgen; 

2. Boedelmenging, bijvoorbeeld huwelijk; 

3. Juridische fusie of splitsing van een NVM kantoor dat in de vorm van een rechtspersoon wordt 

gedreven. 

 

Indien zich één van de hiervoor genoemde omstandigheden voordoet, moet daarvan melding worden 

gedaan aan STAK Funda. Aantekening in certificaathoudersregister geschiedt door STAK Funda 

(binnen een maand).



 


