
Inschrijfformulier Nedvim 5% winstdelende obligaties 

De inschrijver(s):
1. Naam  :     Geslacht  : ❑ Man   ❑ Vrouw
 Voornamen voluit  : 
 Straatnaam  :       Huisnummer  :
 Woonplaats :       Postcode  :
 Geboortedatum  :       Geboorteplaats  :
 Identiteitsbewijs nr.  :      Soort 1) : ❑ Paspoort   ❑ ID-kaart
 BSN-nummer  : 
 Burgerlijke staat  : ❑ alleenstaand   ❑ samenwonend   ❑ gehuwd
 E-mail adres  :      Tel. nummer  : 

2. Naam  :     Geslacht  : ❑ Man   ❑ Vrouw
 Voornamen voluit  : 
 Straatnaam  :       Huisnummer  :
 Woonplaats :       Postcode  : 
 Geboortedatum  :       Geboorteplaats  : 
 Identiteitsbewijs nr.  :      Soort 1)  : ❑ Paspoort   ❑ ID-kaart
 BSN-nummer  : 
 Burgerlijke staat  : ❑ alleenstaand   ❑ samenwonend   ❑ gehuwd
 E-mail adres  :     Tel. nummer  : 

 1) Kopie geldig identiteitsbewijs meesturen (i.g.v. een bedrijf: kopie recent uittreksel KvK en identiteitsbewijs tekeningsbevoegde bestuurders)

Vaste rente herbeleggen    : ❑ Ja   ❑ Nee
Winstdelende rente uit de directe vastgoedexploitatie herbeleggen  : ❑ Ja   ❑ Nee
Winstdelende rente uit de gerealiseerde waardestijging vastgoed herbeleggen  : ❑ Ja   ❑ Nee

Bankrekeningnummer voor uitkeringen en/of automatische incasso : 
Tenaamstelling bankrekening    : 
Naam bank :   Vestigingsplaats: 

Onttrekken  : €     per maand/kwartaal/jaar 2) (minimaal € 1.200,- op jaarbasis)
Bijstorten  : €     per maand/kwartaal/jaar 2) (minimaal € 1.200,- op jaarbasis)
Automatische overboeking/incasso vervolgstortingen 2)

2) Doorhalen wat niet van toepassing is.

De inschrijver(s) schrijft (schrijven) hierdoor in, onder de voorwaarden van het prospectus d.d. 27 mei 2009, op Nedvim 5% winstdelende 
obligaties uit te geven door NEDVIM te Nijmegen voor een te storten bedrag (inclusief 5% inschrijvingsprovisie en opgelopen rente) van:
€                          (eerste storting minimaal € 6.000,-).

Door het ondertekenen van dit inschrijvingsformulier verklaart (verklaren) de inschrijver(s) kennis te hebben genomen van het prospectus
en zich te onderwerpen aan de obligatievoorwaarden die daar in zijn opgenomen.

De inschrijver(s) kan (kunnen) het verschuldigde bedrag (onder vermelding van naam en BSN-nummer) overmaken op rekeningnummer 
14.76.27.176 ten name van NEDVIM. Indien de inschrijver(s) hierboven gekozen heeft (hebben) voor automatische incasso bij vervolg-
stortingen machtigt (machtigen) de inschrijver(s) hierbij NEDVIM om bovenstaand bedrag/bovenstaande bedragen van door inschrijver(s) 
opgegeven bankrekening af te schrijven.

❑ De inschrijver(s) wil(len) graag per e-mail nieuwsbrieven ontvangen van NEDVIM.

Getekend te :      d.d. 

Handtekening(en) inschrijver(s):

 

Naam intermediair :     Nummer intermediair: 

 

 


