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VERKLARING 
 

inzake  

 

VOORKOMEN MISBRUIK VOORWETENSCHAP  
 

van 
 

Lavide Holding N.V. 
 
 

Naam  

Straat en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

Land  

Burgerservicenummer (BSN)  

Email  

Status als Insider van Lavide Holding N.V.* � in loondienst 

� extern betrokkene 

� commissaris 

� aandeelhouder 

� adviseur 

� bestuurder ** 

Naam en adres organisatie 
(in geval van extern betrokkene) 

 

*  ondertekent u deze Verklaring als extern betrokkene dan voegt u een kopie van uw paspoort toe 
**  doorhalen wat niet van toepassing is 

 
Ik verklaar bij deze het bijgaande Reglement inzake voorkomen misbruik voorwetenschap van Lavide Holding 
N.V., versie 1.0 dd. april 2015, te hebben ontvangen en integraal te hebben gelezen en hiervan kennis 
genomen te hebben en accepteer en verklaar door ondertekening van deze verklaring als volgt: 
 

1. dat ik als Insider wordt gekwalificeerd; 
2. dat ik de bepalingen van het Reglement na zal leven en op geen enkele wijze zal handelen in strijd 

met de letter of de geest van de in het Reglement neergelegde voorschriften; 
3. dat ik de bepalingen van het Reglement na zal leven tot zes maanden nadat ik niet meer ben 

geregistreerd als Insider; 
4. dat ik begrijp en onderschrijf dat overtreding van de bepalingen in het Reglement kan leiden tot een 

voor mij passende sanctie door het daartoe bevoegde orgaan, waaronder (maar niet beperkt tot) het 
ongedaan maken van het door mij behaalde voordeel. 
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Voor de Insider in loondienst van Lavide geldt dat de sancties (verder) kunnen bestaan uit overplaatsing, 
schorsing, andere disciplinaire maatregelen, ontslag - ontslag op staande voet daarvan niet uitgezonderd - 
onverminderd het recht van Lavide om daarnaast volledige schadevergoeding te vorderen. 
 
Voor een Insider die als externe bij Lavide betrokken is, geldt dat hij / zij tevens verklaart, begrijpt en onderschrijft dat 
het handelen in strijd met het Reglement wordt beschouwd als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van 
de tussen hem / haar of zijn of haar organisatie en Lavide gesloten overeenkomst, waardoor hij / zij direct en zonder 
(schriftelijke) ingebrekestelling in verzuim verkeert met de overeenkomst die hij / zij of zijn of haar organisatie met 
Lavide heeft gesloten.  
 
Lavide is als gevolg daarvan gerechtigd de nakomingverplichtingen van Lavide uit de overeenkomst op te schorten, 
althans de overeenkomst tussen partijen te ontbinden en de samenwerking tussen Lavide en de wederpartij te 
beëindigen, onverminderd het recht van Lavide om daarnaast volledige schadevergoeding te vorderen. 
 
Handelen met gebruik van voorwetenschap is een misdrijf en dus verboden. Als handelingen in strijd zijn met het 
verbod, dan kan een bestuursrechtelijke of een strafrechtelijke sanctie volgen. Dit wil zeggen dat de AFM een boete 
kan opleggen of aangifte kan doen bij het Openbaar Ministerie. 
 
 

Datum ondertekening  

Handtekening 

 

 


