
INSCHRIJVER 

Achternaam 

Voornaam

Geboortedatum 

Geboorteplaats

Politiek prominente persoon 2: 

"US Person" 3:

Aantal kinderen

Huidige woonsituatie

Krachtens de reglementaire verplichtingen van financiële dienstverleners en intermediairs, dient dit formulier ingevuld 

te worden bij iedere inschrijving. Dit formulier is bestemd om te controleren of de beoogde inschrijving afgestemd is 

op uw financiële situatie en uw beleggingsdoelstellingen.

Deze informatie wordt regelmatig en in geval van latere wijziging bijgewerkt.

Wij vragen uw aandacht voor de noodzaak om volledige en oprechte informatie te verstrekken en zo verzekerd te zijn 

van diensten en/of producten die het beste afgestemd zijn op uw persoonlijke situatie.

Dhr. Mevr.

Ja Nee

Ja Nee

Koophuis     Huurhuis 

Datum betrekking huisvesting: 

Huidig huurbedrag/aflossing: /maand

Dhr. Mevr.

Ja  Nee

Ja  Nee

MEDE-INSCHRIJVER 
Achternaam

Voornaam

Geboortedatum 

Geboorteplaats

Politiek prominente persoon 2: 

"US Person" 3:

Aantal kinderen

Huidige woonsituatie

Koophuis     Huurhuis 

Datum betrekking huisvesting: 

Huidig huurbedrag/aflossing: /maand

Rechtsvorm

Handelsnaam

Bedrijfssector

Wettelijke vertegenwoordiger: 

Naam

Voornaam

Uiteindelijk begunstigde 1: Ja Nee

Politiek prominente persoon 2: Ja Nee

"US Person" 3: Ja Nee

Omzet

Nettoresultaat

� RECHTSPERSOON

� NATUURLIJKE PERSOON

1 Natuurlijke persoon die minstens 25% van de stemrechten bezit of een toezichthoudend mandaat uitoefent

2 Persoon zelf, een familielid of een naaste die functies uitoefent namens een Staat

3 In de zin van de Amerikaanse belastingwet Fatca: iedere Amerikaanse staatsburger, Amerikaanse ingezetene, iedere persoon die volgens de wet in de   

    Verenigde Staten in enigerlei opzicht verwant is aan/verbonden is met Amerika

VRAGENLIJST START 
BELEGGERSRELATIE
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Financiële gegevens van het laatste boekjaar 

Balanstotaal 

Eigen vermogen 

€ €



Corum Convictions
Burgerlijke Vennootschappen voor Onroerende Beleggingen (Société Civile de Placement Immobilier, SCPI) met veranderlijk kapitaal, 
met een kapitaal van € 677 206 164 op 31 december 2016.
Herengracht 338, 1016 CG, Amsterdam, Nederland – Tel.: +31(0)20 237 19 10 - e-mail: informatie@corum-am.com –  www.corum-funds.nl
6, rue Lamennais, 75008 Parijs, Frankrijk. Handels- en Vennootschapsregister Parijs 749 907 507 - Maatschappelijke doelstelling: Verwerving en 
beheer van vastgoed in verhuur.
Het fonds is aan Alternative Investment Fund (AIF) geautoriseerd in Frankrijk en gereguleerd door de Autorité des marchés financiers (AMF).

€

€

€

€

Voornamelijk samengesteld uit: 

Vastgoed voor persoonlijk gebruik 

Vastgoed in verhuur 

Levensverzekering

Beleggingen

Spaargeld €

UW GLOBALE FINANCIËLE SITUATIE (van het huishouden)

U schat uw netto financiële positie op: 
Minder dan € 50 000

Tussen € 50 000 en € 100 000

Tussen € 100 000 en € 500 000

Tussen € 500 000 en € 1 000 000

Meer dan € 1 000 000

/jaar

/jaar

/jaar

/jaar

/jaar

/jaar

Voornamelijk samengesteld uit 

Beroepsinkomsten:

- Netto salaris

- Pensioen

- Industriële/commerciële inkomsten 

Vastgoedinkomsten

Inkomsten uit effecten

Overige (specificeren)

JAARLIJKSE NETTO INKOMSTEN (van het huishouden)

U schat uw netto inkomsten op:

LASTEN EN PERIODIEKE VERPLICHTINGEN (van het huishouden)

UW GLOBALE FISCALE SITUATIE (van het huishouden)

Overige lopende leningen (behalve voor de hoofdwoning):

Ja    Nee 

Soort lening:

Tweede woning 

Huurpand

Overige (vermelden)

Bedrag van uw aflossingen /maand

Overige lasten (alimentatie...):

Soort

Bedrag /jaar

Jaarlijkse spaarcapaciteit % van uw inkomsten

%

€

Inkomstenbelasting (IB):     

Uw inkomstenbelasting over vorig jaar bedraagt 

Vermogensbelasting (VB): 

Uw vermogensbelasting over vorig jaar bedraagt 

NATUURLIJKE PERSOON
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Minder dan € 50 000

Tussen € 50 000 en € 100 000

Tussen € 100 000 en € 500 000

Tussen € 500 000 en € 1 000 000

Meer dan € 1 000 000

€

€

€

€

€

€

€

€

%

€



UW BELEGGING

Uw beleggingsdoelstellingen:

Algehele vermogensopbouw

Diversificatie

Een aanvullend pensioen opbouwen 

Fiscale optimalisering 

Vermogensoverdracht 

Overige (vermelden):

Bedrag dat u wenst te beleggen:

Minder dan € 15 000

Tussen € 15 000 en € 75 000

Tussen € 75 000 en € 150 000

Tussen € 150 000 en € 300 000

Meer dan € 300 000

UW KENNIS EN ERVARING ALS BELEGGER
In geval van gezamenlijke inschrijving dient het niveau van kennis en ervaring ingevuld te worden van de minst 

ervaren inschrijver. Indien u geen antwoord geeft op een vraag wordt u, in uw belang, beschouwd als een 

onervaren belegger.

Uw beleggingshorizon bedraagt:

Minder dan 5 jaar 4

Tussen 5 en 10 jaar 

Meer dan 10 jaar

Uw belegging in CORUM bedraagt maximaal:

Tussen 1 en 5% van uw totale vermogen

Tussen 6 en 10% van uw totale vermogen 

Tussen 11 en 20% van uw totale vermogen

Meer dan 20% van uw totale vermogen

Uw kennis van vastgoedmarkten is:

Zeer laag Gemiddeld 

Laag Hoog 

Geef de beleggingscategorieën aan waarvan u van 

oordeel bent dat u daar voldoende kennis van en/of 

ervaring in heeft (meerdere keuzen mogelijk):

Obligaties

Aandelen 

ETF´s

Derivtaten

Levensverzekering 

Beleggingsfondsen

(meerdere keuzes mogelijk):

Rechtstreeks beheer

Raadgevend beheer

Beheer onder mandaat

Gemiddelde frequentie van uw transacties:

Dagelijks

Maandelijks 

Driemaandelijks

Jaarlijks

Aantal transacties over de afgelopen 12 maanden 

Geef de beleggingsinstrumenten aan waar u 

over beschikt  (meerdere keuzen mogelijk):

Derivaten Liquiditeiten 

Obligaties 

Aandelen

ETF´s

Levensverzekering

Beleggingsfondsen 

Vastgoed in volledig eigendom

Ja   Nee

U heeft kennis en ervaring: 

Van financiën:

Van vastgoed: Ja   Nee

4 De aanbevolen beleggingstermijn in CORUM-aandelen is 8 tot 12 jaar.

IEDERE BELEGGER: NATUURLIJKE PERSONEN OF RECHTSPERSONEN 

CorumCC-questionnaire-A4-NC_Mise en page 1  19/05/2016  13:58  Page3

Wordt u vermogen beheerd?



“Ik erken dat de, in deze vragenlijst vermelde gegevens evenals alle latere mij betreffende en verplichte gegevens, 

bestemd zijn voor de beheermaatschappij CORUM Asset Management en haar gemachtigde partners, respectievelijk 

verantwoordelijke personen voor verwerking zoals bedoeld in de Franse wet "informatique et libertés" (Toezicht op 

persoonlijke gegevens in computerbestanden) van 06-01-1978 en de daaruit voortvloeiende wetsteksten, die deze 

gegevens dienen te verzamelen en te verwerken om hun eventuele inschrijvers te kennen en hen aangepaste diensten 

of producten te kunnen aanbieden.

Ik verklaar kennis genomen te hebben dat ik te allen tijde mijn recht op inzage, wijziging en bezwaar kan uitoefenen 

zoals voorzien door de Franse wet "informatique et libertés" (Toezicht op persoonlijke gegevens in 

computerbestanden) bij eerder genoemde personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking.

Ik verbind mij ertoe CORUM Asset Management in kennis te stellen van iedere wijziging van mijn persoonlijke situatie."

CORUM Asset Management

Een Franse "Société par Actions Simplifiée" (SAS) met een aandelenkapitaal van € 600 000

Geregistreerd in het Franse “Paris Trade and Companies Register” (RCS) met nummer 531 636 546. 

6, rue Lamennais 75008 Parijs, Frankrijk – Tel.: +33 (0)153 751 756 - e-mail: corum@corum-am.com - www.corum.fr

Een Asset Manager geautoriseerd door de Autorité des marchés financiers (AMF) met nummer GP-11000012 op 14 april 2011. 

En geregistreerd als AIFM Directive 2011/61/EU op 10 juli 2014.

UW CLASSIFICATIE VOLGENS DE MiFID-RICHTLIJN
Overeenkomstig met de van kracht zijnde regelgeving volgens de Europese richtlijn nr. 2004/38 betreffende 

markten voor financiële instrumenten (MIF) wordt u ingedeeld in de categorie van: NIET-PROFESSIONELE 

BELEGGERS.

U kunt verzoeken om ingedeeld te worden als PROFESSIONELE belegger door een aangetekende brief met verzoek 

om ontvangstbevestiging te sturen naar de beheermaatschappij. Als dit verzoek ingewilligd wordt, brengt dit een 

verlaging van uw bescherming en informatie met zich mee.

Opgesteld te op

Handtekening adviseur 
(indien van toepassing)

Opgesteld te op

Handtekening(en) inschrijver(s)

UW RISICOPROFIEL

Welk risiconiveau bent u bereid te accepteren met betrekking tot het verwachte rendement van deze belegging?

Geen risico* 

Laag risico

Gemiddeld risico

Hoog risico 

* Als u een belegging wenst met een gegarandeerd kapitaal en/of gegarandeerde inkomsten, komt een
belegging niet overeen met deze doelstellingen. Neem contact op met CORUM of uw adviseur voor
nadere inlichtingen.

HANDTEKENING(EN)
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