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GeeftZ te kennen participaties in het Overlevingsfonds (het “Fonds”) te willen aankopen. Daartoe is een bedrag
groot _ ............................... (tenminste _ 100.000 plus een opslag van 1% daarover) overgemaakt op
IBAN: NL51 KASA 0223 759 104 ten name van Stichting Bewaarder Overlevingsfonds te Breda, onder
vermelding van: “inzake Overlevingsfonds”.
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Door Zondertekening van dit inschrijfformulier verklaart ondergetekende bekend te zijn met de inhoud van het
Prospectus en de Voorwaarden van Beheer en Bewaring van het Fonds en zich daaraan gebonden te achten.
Verder verklaart de ondergetekende dat hij of zij er van op de hoogte is dat het Fonds en de beheerder van
het Fonds niet onder het toezicht van de AFM vallen omdat de vrijstelling van artikel 2:66a, eerste lid Wft van
toepassing is.
Plaats:
Datum:
Handtekening: 		
(wettelijk vertegenwoordiger bij 		
deelname door minderjarige)

Handtekening
tweede deelnemer:

De Participant dient in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
(“Wwft”) zijn inschrijving vergezeld te doen gaan van een kopie van het legitimatiebewijs (paspoort, (Europees)
rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel en statuten). Het
bedrag dat geïnvesteerd wordt dient afkomstig te zijn van een bank- of girorekening op naam van de Participant
aangehouden bij een bank gevestigd in een lidstaat als omschreven in de Wwft. Indien hieraan niet is voldaan
kan de inschrijving helaas niet geaccepteerd worden. In dat geval zal het door de Participant op bovengenoemde
bankrekening gestorte bedrag per direct worden teruggestort op het IBAN waarvan het bedrag is ontvangen. 2
Dit formulier versturen aan: Confidon Breda BV
		 Postbus 6901 , 4802 HX Breda (The Netherlands)
1
2

Bij een gezamenlijke inschrijving voor alle deelnemers invullen.
In voorkomende gevallen kunnen aanvullende documenten opgevraagd worden.

