
Deelnameformulier
C e r t i f i C at e n  va n  a a n d e l e n
P h a n o s  r e i t  n . v.

Op de volgende pagina’s treft u deelnameformulieren aan met betrekking tot certificaten van aandelen die wordt uitgegeven door Phanos REIT N.V. 

Door toezending van een ondertekend deelnameformulier met bijlagen wordt u na acceptatie en betaling certificaathouder in Phanos REIT N.V.  

Er is een formulier voor het geval u gaat deelnemen als natuurlijk persoon en een formulier als u als rechtspersoon gaat deelnemen.

Als u het deelnameformulier hebt ingevuld en ondertekend en de bijlagen hebt toegevoegd, kunt u het formulier en de bijlagen zenden aan Phanos 

REIT N.V., Antwoordnummer 7083, 3990 TB  Houten. U ontvangt vervolgens een factuur met daarop de gegevens voor storting van de nominale  

waarde van uw certificaten.

•	 	Ondergetekende	verklaart	hierbij	dat	hij/zij	het	Phanos	Reit	N.V.	prospectus	(het	“Prospectus”)	heeft	ontvangen	en	daarvan	zorgvuldig	 

kennis te hebben genomen.

•	 	Ondergetekende	aanvaardt	dat	ondertekening	van	dit	formulier	acceptatie	inhoudt	van	het	Prospectus	met	bijlagen.

•	 	Ondergetekende	verklaart	hierbij	onherroepelijk	en	onvoorwaardelijk	via	inschrijving	op	de	uitgifte	van	certificaten	van	aandelen	 

tegen een uitgifteprijs van R 25,- per certificaat, in geld te voldoen aan Phanos REIT N.V.

ondertekening:

Ondertekend door:  

Handtekening:  

Datum:   2009

Plaats:  

Uw gegevens:

Volledige naam:

Adres:

Postcode + Woonplaats:

(Mobiel)	telefoonnummer:

BSN:

Gegevens bankrekening t.b.v. dividendbetalingen:

E-mail:

Bank-/girorekeningnummer:

Ten name van:

Plaats:

Mee te sturen bijlagen: Kopie van een geldig legitimatiebewijs*

inschrijving:

Aantal certificaten waarop ingeschreven wordt  

(minimaal	40	stuks):	 

Totale nominale waarde van uw inschrijving op de certificaten: 

  x R 25,- = R  

Deelnameformulier voor natuurlijke personen

onze gegevens:

Volledige naam uitgevende instelling:
Phanos REIT N.V.

Adres:
Heemsteedseweg 26

Postbus 453

3990 GG  Houten

Website/e-mail adres:
Website: www.phanosreit.nl

E-mail: informatie@phanosreit.nl

Telefoon/fax:
Tel.: 030 - 63 55 276

Fax.: 030 - 60 60 654

Gegevens bankrekening:

Bankrekeningnummer:
65.52.69.339

Ten name van: 
Phanos REIT N.V.

Plaats:
Houten

 Ja, ik wil in de toekomst ook informatie van Phanos producten ontvangen.

 Nee, ik wil geen informatie van Phanos producten ontvangen.

*  Het is een wettelijke verplichting dat bij iedere inschrijving voor beleggings-producten  

een kopie van een geldig identiteitsbewijs wordt bijgevoegd. Zonder dit identiteits-

bewijs is het helaas niet mogelijk uw inschrijving te verwerken. Denk hierbij aan ook  

de achterkant van een nieuw rijbewijs te kopiëren, omdat daar het BSN staat vermeld.



•	 	Ondergetekende	verklaart	hierbij	dat	hij/zij	het	Phanos	Reit	N.V.	prospectus	(het	“Prospectus”)	heeft	ontvangen	en	daarvan	zorgvuldig	 

kennis te hebben genomen.

•	 	Ondergetekende	aanvaardt	dat	ondertekening	van	dit	formulier	acceptatie	inhoudt	van	het	Prospectus	met	bijlagen.

•	 	Ondergetekende	verklaart	hierbij	onherroepelijk	en	onvoorwaardelijk	via	inschrijving	op	de	uitgifte	van	certificaten	van	aandelen	 

tegen een uitgifteprijs van R 25,- per certificaat, in geld te voldoen aan Phanos REIT N.V.

ondertekening:

Ondertekend door1:  

Functie:  

Datum:   2009

Plaats:  

Handtekening:   

Ondertekend door:  

Functie:  

Datum:  

Plaats:  

Handtekening:   

Gegevens rechtspersoon:

Volledige naam rechtspersoon:

Adres:

Postcode + Woonplaats:

(Mobiel)	telefoonnummer:

BSN:

Gegevens bankrekening t.b.v. dividendbetalingen:

E-mail:

Bank-/girorekeningnummer:

Ten name van:

Plaats:

inschrijving:

Aantal certificaten waarop ingeschreven wordt  

(minimaal	40	stuks):	 

Bijlagen:

Mee te sturen bijlagen :
•	 	Recent	uittreksel	van	het	handelsregister ten aanzien van de 

rechtspersoon die gaat deelnemen.

•	 	Kopie	van	een	geldig	legitimatiebewijs van de  

vertegenwoordigende	persoon	(of	personen)*.

Deelnameformulier	voor	rechtspersonen

1  Indien de rechtspersoon door meerdere personen vertegenwoordigt dient te worden, gelieve al deze personen te laten tekenen. Indien er meer dan 2 personen dienen  

te tekenen gelieve deze pagina te kopiëren en daarop de overige personen te laten tekenen.

Totale nominale waarde van uw inschrijving op de certificaten: 

  x R 25,- = R  

 Ja, ik wil in de toekomst ook informatie van Phanos producten ontvangen.

 Nee, ik wil geen informatie van Phanos producten ontvangen.

*  Het is een wettelijke verplichting dat bij iedere inschrijving voor beleggings-producten  

een kopie van een geldig identiteitsbewijs wordt bijgevoegd. Zonder dit identiteits-

bewijs is het helaas niet mogelijk uw inschrijving te verwerken. Denk hierbij aan ook  

de achterkant van een nieuw rijbewijs te kopiëren, omdat daar het BSN staat vermeld.



Belangrijke vragen
P h a n o s  r e i t  n . v.

U dient zelf, op basis van het volledige Informatiememorandum met alle Bijlagen, met inachtneming van alle voor u

relevante omstandigheden een oordeel te vormen over de geschiktheid voor u en zonodig onafhankelijk advies in te

winnen.	Een	cliëntenremisier	(uw	intermediair)	mag	u	slechts	informeren	en	niet	adviseren	over	dit	product.

Om inzicht te krijgen in uw persoonlijke situatie alsmede om vast te stellen of dit product bij u past, verzoeken wij u

om de volgende vragen te beantwoorden:

vragen:

1  Bent u zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggen en aanvaardt u de risico’s? ja   nee  

2	 	Heeft	u	een	lange	beleggingstermijn	(van	circa	6	jaar	of	langer)	voor	ogen?	 ja		  nee  

3  Bedraagt uw inleg minder dan 10%	van	uw	(niet	geleende)	vrij	besteedbare	vermogen		 ja		  nee   

(bijv.	spaarrekening	en/of	effectenportefeuille)?

4  Kunt u het door u in te leggen bedrag, mede gezien uw huidige inkomens- en vermogenspositie ja   nee   

voor circa 6 jaar of langer missen?

5  Verwacht u dat uw inkomens- en vermogenspositie in de toekomst ten minste gelijk zal blijven? ja   nee  

6  Begrijpt u wat er in het Informatiememorandum staat? ja   nee  

7  Realiseert u zich dat bij tussentijdse beëindiging uw inleg niet is gegarandeerd en de waarde ja   nee   

daardoor lager kan zijn dan de inleg?

8  Neemt u het risico dat bij verkoop de waarde gedaald is en dat u daardoor misschien niet ja   nee   

uw	(gehele)	inleg	terugkrijgt?

Wet bescherming persoonsgegevens

Indien u alle bovenstaande vragen positief heeft beantwoord, kan het deelnemen in certificaten van aandelen Phanos REIT NV voor u interessant zijn.  

Indien u één of meerdere van de vragen met ‘nee’ heeft beantwoord, dan is dit product waarschijnlijk niet de juiste keuze. Wenst u toelichting  

op één of meerdere bovenstaande vragen, dan kunt u contact opnemen met het emissieteam via 030 - 63 55 276.

Bescherming	Persoonsgegevens
De bij de aanvraag of wijziging van een financiële dienst verstrekte persoongegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van het aangaan  

en uitvoeren van overeenkomsten terzake financiële diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de  

voorkoming en het bestrijden van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het cliëntenbestand.


