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Heden, negen en twintig mei tweeduizend twintig, verscheen voor mij, mr. Paul Robert Schut, 

notaris te Amsterdam:---------------------------

mevrouw Pauline Johanna Pieternella Vader, met als kantooradres Piet Heinkade 229, 1019 HM 

Amsterdam, geboren te Vlissingen op twee mei negentienhonderd zeven en tachtig, ----

te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:--------------

1. de beer Jan Willem Broekema, wonende te , geboren te

's-Gravenhage op zeven februari negentienhonderd drieenvijftig, gehuwd, houder van een

paspoort met als nummer , hierna te noemen: "Oprichter 1 ";------

2. de beer Joris Vredy Jan van Hoboken, wonende te -

, geboren te Hoorn op negenentwintig januari negentienhonderd-----

achtenzeventig, ongehuwd en niet geregistreerd als partner, houder van een paspoort met -

als nummer , hierna te noemen: "Oprichter 2",-----------

Oprichter 1 en Oprichter 2 hierna gezamenlijk te noemen: "Oprichters". -------

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde een stichting op te richten welke zal worden

geregeerd door de navolgende statuten: --------------------

STATUTEN:-------------------------

Begripsbepaling:--------------------------
Artikel 1:------------------------------

1. In deze statuten worden de volgende definities gehanteerd:------------

Bestuur het bestuur van de Stichting. -------------

Claimcode de Claimcode 2019, en eventuele opvolgende.-------

Raad van Toezicht 
Stichting 

de raad van toezicht van de Stichting. ---------

de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben. - -

2. Begrippen die in het enkelvoud zijn gedefinieerd hebben een overeenkomstige betekenis in·

het meervoud en vice versa.-----------------------

3. Onder de term schriftelijk wordt tevens begrepen langs elektronische weg.-----

Naam en Zetel:----------------------------

Artikel 2:------------------------------

1. De stichting draagt de naam: Stichting The Privacy Collective.---------

2. Zij heeft haar zetel te Amsterdam.--------------------

Doel en middelen:---------------------------

Artikel 3:------------------------------

1. De Stichting heeft ten doel het behartigen van belangen van natuurlijke personen die--

gebruikmaken van het internet door te surfen op bet internet en/of door gebruik te maken

van producten en/of diensten die persoonsgegevens in digitale vorm kunnen opslaan,--
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