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PROCES-VERBAAL 

(Fietstest.nl B. V) 

Op vierentwintig maart tweeduizend eenentwintig heb ik, mr. Mariël Géraldine Vrielink, -

notaris te Utrecht, het volgende geconstateerd:----------------

1. Toegezonden documentatie-------------------

Op achttien maart tweeduizend eenentwintig is door - althans namens - de heer -

Frank Ferdi Balfoort, handelend in zijn hoedanigheid van zelfstandig-----

vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder van Balliebizz B.V., een besloten --

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Nieuwegein, en 

ingeschreven in het handelsregister -onder nummer 70328420, op haar beurt 

handelend als zelfstandig------vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder 

van Powered by Data B.V., een beslotenvennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid, gevestigd te Utrecht, met adres -Leidse Rijn 4, 3454 PZ De 

Meern en ingeschreven in het handelsregister onder -nummer 70356041, op haar 

beurt handelend als zelfstandig--------

vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder van Fietstest.nl B.V., een besloten --

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te De Meern, met adres - 

Leidse Rijn 4, 3454 PZ De Meern en ingeschreven in het handelsregister onder -

nummer 74657038 (de Vennootschap), elektronisch aan mij, notaris, een lijst--

aangeleverd met beoordelingen van fietsen, gegeven door deelnemers van de in -

de periode van achttien februari tweeduizend éénentwintig tot en met veertien --

maart tweeduizend éénentwintig te (casu quo in de omgeving van) Proostwetering- 

41 in Utrecht door de Vennootschap onder de handelsnaam "fietstest.nl" ----

georganiseerde fietstest (de Lijst).----------------

Een afdruk van de elektronisch aan mij, notaris, ter beschikking gestelde Lijst zal -

aan deze akte worden gehecht (Bijlage).---------------

2. Verzoek --------------------------- 

De Lijst bevat een lijst waarin per geteste fiets cijfermatige beoordelingen zijn --

opgenomen. De Vennootschap heeft mij, notaris, bij het elektronisch aanleveren -

van de Lijst per e-mail verzocht aan de hand van de Lijst de uitslag van de---

voormelde fietstest te bepalen door: -----------------

(a) per in de Lijst vermelde fiets het totaal aantal in relatie tot die fiets---- 

uitgebrachte cijfermatige beoordelingen vast te stellen (het Aantal ---- 

Beoordelingen);---------------------

(b) per in de Lijst vermelde fiets de som van alle in relatie tot die fiets ---

uitgebrachte cijfermatige beoordelingen vast te stellen (het ------

Totaaleindcijfer); ---------------------

(c) per in de Lijst vermelde fiets het T otaaleindcijfer te delen door het Aantal -

Beoordelingen (de uitkomst daarvan: het Gemiddelde Eindcijfer), welk-

Gemiddelde Eindcijfer telkens wordt afgerond op één (1) decimaal; ----


















