
Inschrijfformulier Retail Index Certificaat 7,25%
VBI Winkelfonds NV, Deeluitgifte C

De ondergetekende, 
De heer/mevrouw * !

Adres !

Postcode ! Woonplaats       !

Telefoonnummer ! Mobiel nummer  !
Faxnummer ! E-mail adres        !

Paspoort/rijbewijsnummer ** Nationaliteit!
Bankrelatie !

Bankrekeningnummer voor uitkeringen!
Indien buitenlandse rekening IBAN! BIC!

Verklaart hierbij, op de voorwaarden van het Prospectus van 25 november 2009, uitgegeven door de naamloze
vennootschap VBI Winkelfonds NV, in te schrijven voor: ________ x certifica(a)t(en) van cumulatief preferente
aandelen Deeluitgifte C ad ! 5.000 elk, te vermeerderen met 3% emissiekosten = " ___________________ in de
plaatsing van de certifica(a)t(en) naamloze vennootschap VBI Winkelfonds N.V. De emissiekosten zullen ten
goede komen aan de beheerder, Annexum Beheer B.V.

Ondergetekende verbindt zich bij deze een bedrag van: ________________________________x " 5.150 (inclusief
3% emissiekosten, excl. opgelopen dividend), in totaal " ____________________ over te maken op bankrekening-
nummer 24.32.03.748 bij Fortis te Utrecht ten name van Stichting Administratiekantoor VBI Winkelfonds onder
vermelding van uw naam en certificaat VBI Winkelfonds N.V.

De mogelijkheid bestaat dat de inschrijving niet of slechts gedeeltelijk wordt gehonoreerd.
Ondergetekende wacht dan ook met storten tot het bericht van toewijzing is ontvangen.

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren:
volledig bekend te zijn en akkoord te gaan met de inhoud van het prospectus, de daarbij gevoegde bijlagen waar-
onder de Statuten en de Administratievoorwaarden, met daarin opgenomen de specifieke voorwaarden van 
Deeluitgifte C en de wijze van bescherming van de persoonsgegevens en ermee akkoord te gaan dat de Stichting
Administratiekantoor VBI Winkelfonds bepaalde rechten en belangen van de certificaathouders zonder hun tus-
senkomst uitoefent; onherroepelijk volmacht te verlenen aan de Vennootschap en Stichting Administratie-
kantoor VBI Winkelfonds, om het hierboven genoemde aantal certificaten van cumulatief preferente aandelen 
Deeluitgifte C te aanvaarden in het kapitaal van de Vennootschap, welke volmacht ondermeer inhoudt:
a. het daartoe te leiden dat ondergetekende certificaathouder wordt;
b. het namens ondergetekende te doen ondertekenen of partij te zijn bij het passeren van akten die nodig zijn

voor het effectueren van de uitgifte van de certificaten van cumulatief preferente aandelen Deeluitgifte C en
voorts alle handelingen te verrichten die nodig zijn in verband met de uitgifte van de certificaten van cumulatief
preferente aandelen Deeluitgifte C, een en ander met inachtneming van het bepaalde in het prospectus;

c. zich door een ander in de plaats te laten stellen (recht van substitutie);
d. al hetgeen verder te verrichten wat in verband met het vorenstaande nodig, nuttig of wenselijk is.
e. toestemming te verlenen aan de beheerder om haar persoonsgegevens en gegevens betreffende haar beleging

te verstrekken aan de AFM, DNB en de financiële intermediair die haar heeft aangebracht bij Annexum Beheer B.V.,
dan wel bij een door haar beheerde beleggingsinstelling.

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

* 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 alle personen dit formulier te 

ondertekenen.
**** In de toekomst zullen wij vaker per e-mail communiceren. Hiervoor dienen wij uw toestemming te hebben. 

Bij het invullen van uw e-mailadres geeft u ons uw toestemming.

(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.

PARTICULIER

Particulier (Rechtspersoon z.o.z)

INTERMEDIAIR:
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