
MUTATIEFORMULIER

Participantgegevens

Relatienummer

Tenaamstelling

E-mail

Telefoon

A. Uitbreiding deelname

Brutobedrag* €   

Uitgiftekosten 1% €   

Nettobedrag €   

Periodiek per **

Bankgegevens van Het Overlevingsfonds

IBAN NL86 INGB 0009 2598 38 BIC/Swift INGBNL2A

Tenaamstelling Stichting Bewaarder Overlevingsfonds Banknaam ING Bank N.V.

* Het brutobedrag dient minimaal € 1.000,- te zijn.
** Frequentie invullen indien van toepassing

U kunt het brutobedrag overmaken naar het hierboven vermelde rekeningnummer.



Vriendelijk verzoeken wij u om aan te geven wat de herkomst (de bron) is van de door u in het fonds in
te leggen gelden. U hoeft daar nu nog geen bewijsstukken van bij te voegen, maar u bent wel wettelijk 
verplicht (op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)) om
deze alsnog aan te leveren zodra wij u daarom verzoeken. 

Herkomst van het vermogen

B. (Gedeeltelijke) verkoop van participaties

Aantal participaties Volledig Deels, namelijk: 

Brutobedrag €   

Nettobedrag €   

Gewenst restant* €   

Periodiek per**

* De restant deelname dient minimaal € 100.000,- te bedragen.
** Frequentie invullen indien van toepassing

Op de bruto-opbrengst zal 1% inkoopkosten worden ingehouden. De netto-opbrengst zal worden 
overgemaakt naar de in de fondsadministratie geregistreerde bankrekening.

C. Wijziging gegevens

Straat en nummer

Postcode

Woonplaats

E-mail

Telefoon

IBAN*

* De nieuw opgegeven bankrekening moet op naam van (één van) de participant(en) staan.



D. Wijziging verwacht transactiepatroon*

1 Eenmalige inleg met eventueel incidenteel bijstortingen of  opnames

2 Eenmalige inleg gecombineerd met periodieke bijstortingen en eventueel incidenteel een opname

3 Eenmalige inleg gecombineerd met periodieke opnames en eventueel incidenteel een bijstorting

4 Periodieke inleg met eventueel incidenteel een opname

5 In- en uitstap op gunstige in- en uitstapmomenten

* Slechts één keuze maken. Kies het profiel dat het beste past bij wat u op dit moment voornemens bent met 
uw investering in het fonds.

Eerste inschrijver (of  functionaris) Tweede inschrijver (of  functionaris)

Handtekening Handtekening

Datum Datum

Wat zijn de volgende stappen?
1. Print en onderteken het mutatieformulier. Ingeval van een organisatie dient het formulier 

ondertekend te worden door (een) daartoe bevoegde perso(o)nen.
2. Hardcopy documenten zijn NIET benodigd. Stuur het ondertekende formulier per e-mail naar: 

m.knaap@overlevingsfonds.nl en/of  info@confidon.nl
3. Als u een nieuwe bankrekening hebt opgegeven dient u tevens € 0,01 over te maken naar de onder 

A vermelde bankrekening van het fonds zodat de tenaamstelling gecontroleerd kan worden.

mailto:m.knaap@overlevingsfonds.nl
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