PROCES-VERBAAL

Op dertig november tweeduizend zeventien verklaar ik mr. Matthijs Wessel Nanno van den
Hout, notaris te Den Haag, op verzoek van:
1.

de vereniging: TIMETELL USER GROUP (TUG), gevestigd te Oosterbeek,
kantoorhoudende te 2274 KV Voorburg, Willem de Bijelaan 147, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 09161355,
hierna te noemen: ‘de vereniging’; en

2.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TIMETELL B.V., gevestigd te
Den Haag, kantoorhoudende te 2274 KV Voorburg, Willem de Bijelaan 147, ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Den Haag onder dossiernummer:
27261760, verder te noemen: ´TimeTell´,

het volgende.
Op dertig november tweeduizend zeventien heb ik als onderdeel van een test van de Code als
bedoeld in artikel 2.2 van de door de vereniging en TimeTell gesloten escrow-overeenkomst
(hierna te noemen: ‘de Overeenkomst’), waarvan een kopie is gehecht aan een akte van procesverbaal op negen mei tweeduizend twaalf verleden voor mij, notaris, lokaal de sleutel ingegeven
als bedoeld in stap 10 van het Verificatieprotocol vastgesteld als onderdeel van de
Overeenkomst.
Het invoeren van de sleutel is geschied met toestemming van de vereniging en TimeTell,
waarvan blijkt uit een aan deze akte te hechten onderhandse verklaring.
Naar aanleiding van het uitvoeren van de test is een verificatie rapport opgemaakt waarvan een
kopie aan deze akte wordt gehecht.
De sleutel is vermeld op een document dat in een gesloten enveloppe was gehecht aan een akte
van proces-verbaal verleden voor mij, notaris, op achtentwintig oktober tweeduizend vijftien,
zijnde het proces-verbaal van de vorige test van de Code. Om de test van de Code uit te kunnen
voeren is die enveloppe geopend. Met het oog daarop heb ik, notaris, gemeld document met
daarop vermeld de Code opnieuw in een gesloten enveloppe geplaatst en die enveloppe aan
deze akte gehecht.
Waarvan dit proces-verbaal is opgemaakt en verleden te Den Haag op de datum in de aanhef
van de akte genoemd.
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