
Inschrijfformulier Vastgoed Fundament Fonds N.V.

De ondergetekende, 
De heer/mevrouw * 4

Adres 4

Postcode  4  Woonplaats        4
Telefoonnummer 4	 Mobiel nummer  4
Faxnummer 4	 E-mail adres       4

Paspoort/rijbewijsnummer ** Nationaliteit       4
Bankrelatie 4

IBAN rekeningnummer voor uitkeringen4
Indien buitenlandse rekening IBAN        4                                      BIC4

Verklaart hierbij, op de voorwaarden van het prospectus van Vastgoed Fundament Fonds N.V. van 
9 november 2015, in te schrijven voor ________ x participaties Vastgoed Fundament Fonds N.V.   

De deelnamesom bedraagt  ________ (aantal participaties) x € 0,19 = totaal €  ________

Ondergetekende verbindt zich de deelnamesom per omgaande over te maken op bankrekeningnummer 
IBAN: NL10INGB0007111007 bij ING te Amsterdam, ten name van Stichting Beleggersgiro VFF. Mocht 
deze inschrijving niet (volledig) worden toegewezen dan wordt het op dit deel betrekking hebbende 
deel van de deelnamesom onverwijld geretourneerd. Ondergetekende ontvangt binnen een maand een 
bevestiging van deelname.

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren:
a)  Volledig bekend te zijn en akkoord te gaan met de inhoud van het prospectus en de daarbij gevoegde 

bijlagen (inclusief het Reglement Beleggingsrekeningen VFF);
b) Geen “US person” te zijn. U bent US person indien u: een Amerikaans paspoort heeft, woont in de VS,  

een naar Amerikaans recht opgericht of gevestigd bedrijf heeft, grond bezit in de VS of als u op enige 
ander wijze belastingplichtig bent in de VS. 

c) Door ondertekening van dit formulier volmacht te verlenen aan Annexum Beheer B.V. voor (i) het  
openen van een beleggingsrekening bij Stichting Beleggersgiro VFF, (ii) het aanvaarden van de aan  
u toegewezen participaties, (iii) het openen van een NPEX rekening bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf 
onder de voorwaarden van het meest recente NPEX reglement (beschikbaar via www.npex.nl), en 
(iv) uw participaties daarop in te brengen, en al hetgeen verder te verrichten wat in verband met het 
vorenstaande nodig, nuttig of wenselijk is; 

d)  Akkoord te zijn dat alle informatie met betrekking tot Vastgoed Fundament Fonds N.V. en de NPEX 
rekening per e-mail dan wel via myAnnexum plaatsvindt;   

e)  Toestemming te verlenen aan de beheerder/NPEX om haar persoonsgegevens en gegevens 
betreffende haar belegging te verwerken in een persoonsregistratie en te verstrekken aan de AFM, 
DNB en de eventuele financiële intermediair die haar heeft aangebracht bij Annexum Beheer B.V. dan 
wel een door haar beheerde beleggingsinstelling.

Aldus ondertekend te: 
Op:                                  Handtekening(en):***

(te zenden naar onderstaand adres)
Annexum, Postbus 79032, 1070 NB Amsterdam
Telefoon : 020 - 572 01 01
Fax : 020 - 572 01 02
Indien het inschrijfformulier wordt gefaxt dient
het origineel per post te worden nagestuurd.
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*    doorhalen wat niet van toepassing is. 

**   een kopie van een geldig legitimatiebewijs dient aan dit formulier te worden gehecht.

***  indien deze inschrijving door meerdere personen geschiedt dienen beide personen dit formulier te   
ondertekenen.


