INSCHRIJFFORMULIER
U dient gebruik te maken van dit formulier om in te schrijven op participaties uitgegeven door Het Overlevingsfonds.
- U dient alle relevante onderdelen van het formulier in te vullen.
- U dient de vragen volledig en nauwkeurig te beantwoorden.
- Het ingevulde formulier dient leesbaar te zijn.
- Door onvolledig ingevulde of onleesbare formulieren kan uw aanvraag vertraging oplopen.
Bij twijfels over uw inschrijving dient u een gekwalificeerde onafhankelijke deskundige, zoals een onafhankelijk erkend
en gereglementeerd financieel adviseur te raadplegen.
Gegevens inschrijver (particulier)
Eerste inschrijver
Titel*

Tweede inschrijver
De heer

Mevrouw

………… Titel*

Voorletter(s)

Voorletter(s)

Tussenvoegsel

Tussenvoegsel

Achternaam

Achternaam

Straatnaam

Straatnaam

Nummer

Nummer

Postcode

Postcode

Stad

Stad

Land

Land

Telefoon

Telefoon

De heer

Mevrouw

…………

E-mail
Bevoegdheid**

En/Of

En/En

Gegevens inschrijver (Organisatie)
Bedrijfsgegevens

Contactpersoon

Organisatienaam

Titel*

De heer

Mevrouw

…………

Voorletter(s)
KvK-nummer

Tussenvoegsel

Telefoon

Achternaam

E-mail

Functie
Telefoon
E-mail

* Doorhalen wat niet van toepassing is en/of de gewenste titulatuur invullen.
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Investeringsbedrag
Brutobedrag

€

Bankgegevens*
IBAN

Uitgiftekosten 1% €
Nettobedrag**

€

* De opgegeven bankrekening moet op naam van (één van) de inschrijver(s) staan.
** Het nettobedrag dient minimaal € 100.000,- te zijn.
Verklaringen
Ik verklaar/wij verklaren hierbij:
- Ik heb de ingevulde informatie op dit inschrijfformulier gecontroleerd;
- Ik ben geen ‘US-person’ en/of niet woonachtig of ingeschreven in een jurisdictie waar aanbieding van de
participaties in Het Overlevingsfonds niet is toegestaan;
- Voor zover ik weet is de voorziene informatie juist en compleet. Als ik ontdek dat deze informatie niet juist of niet
compleet is, zal ik de beheerder binnen 30 dagen van de juiste informatie voorzien;
- Ik heb het prospectus en het Essentiële-informatiedocument gelezen en ben mij volledig bewust van de risico´s die
een aankoop van participaties in Het Overlevingsfonds met zich mee brengen. Ik ben in staat om een volledig
verlies van mijn investering in Het Overlevingsfonds te dragen;
- Ik begrijp dat, na acceptatie door de beheerder van Het Overlevingsfonds, de participaties worden uitgegeven op
de eerstvolgende mutatiedatum nadat het aankoopbedrag is ontvangen;
Eerste inschrijver (of functionaris)

Tweede inschrijver (of functionaris)

Handtekening

Handtekening

Datum

Datum

Wat zijn de volgende stappen?
1. Controleert u s.v.p. of alle vragen correct en volledig zijn beantwoord;
2. Print en onderteken het inschrijfformulier. Ingeval van inschrijving door een organisatie dient het formulier
ondertekend te worden door (een) daartoe bevoegde perso(o)nen.
3. Vul het inventarisatieformulier inzake de fiscale status (CRS-formulier) in. Beschikbaar via
www.confidon.nl/nl/identificatie of www.confidon.nl/kyc.
4. Verzamel de benodigde documenten zoals een kopie identiteitsbewijs. Zie hiervoor ook
www.confidon.nl/nl/identificatie of www.confidon.nl/kyc.
5. Hardcopy documenten zijn NIET benodigd. Stuur de ondertekende formulieren samen met de benodigde
documenten per e-mail naar m.knaap@overlevingsfonds.nl en/of info@confidon.nl
Als u niet kunt e-mailen kunt u het ook per post opsturen naar Overlevingsfonds, Molenpad 6, 6672 LG Hemmen.
6. Na beoordeling en acceptatie van uw inschrijving stuurt de beheerder uw documenten door naar confidon, de
fondsadministrateur. De fondsadministrateur zal uw inschrijving verder verwerken.
7. Na verwerking van uw documenten zal confidon u een registratiebevestiging sturen.
8. Maak vervolgens tijdig voor de mutatiedatum, het brutobedrag over naar de volgende bankrekening:
Bankgegevens van Het Overlevingsfonds
IBAN

NL51KASA0223759104

BIC/Swift

KASANL2A

Tenaamstelling

Stichting Bewaarder Overlevingsfonds

Banknaam

Kas Bank N.V.

9. Na ontvangst van uw betaling zal confidon de identificatieprocedures afronden.
10. Na vaststelling van de participatiewaarde per de mutatiedatum zal confidon u vervolgens een finale
transactiebevestiging toesturen.
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