SynVest German RealEstate Fund NV
Deelnameformulier

Als u wenst deel te nemen in dit fonds dient u dit formulier geheel in te vullen en op te sturen. Nadat wij dit compleet ingevulde
deelnameformulier hebben ontvangen sturen wij u een bevestiging van ontvangst.

Het deelnamebedrag kan worden overgemaakt op IBAN NL02ABNA0605822948 ten name van Stichting Administratiekantoor
SynVest Beleggingsfondsen te Amsterdam onder vermelding van “SynVest German RealEstate Fund”. Uw toetredingsdatum tot het
fonds is de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin wij zowel alle documenten als (eerste) gelden hebben ontvangen.

Het compleet ingevulde deelnameformulier, kopie legitimatiebewijs en (indien u als bedrijf deelneemt) uittreksel Kamer van
Koophandel, kunt u mailen naar info@synvest.nl of kosteloos zenden aan:

SynVest Fund Management BV
Antwoordnummer 39165
1090 WC Amsterdam
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Verklaring van deelname
Uw gegevens
Neemt reeds deel in een fonds van SynVest:

ja

nee

Gezamenlijke participatie1:

ja

nee

Achternaam:

Dhr.

Mevr.

Achternaam1:

Dhr.

Mevr.

Voorna(a)m(en):

Voorna(a)m(en):

Straat:

Nr.:

Postcode: 		

Plaats:

Straat:

Nr.:

Postcode:			Plaats:

Telefoon:

Telefoon:

E-mail2:

Geboortedatum:

Geboortedatum:

Nummer legitimatiebewijs:

Nummer legitimatiebewijs:

Burgerservicenummer:

Burgerservicenummer:

Bankgegevens
IBAN:

N L

BIC code bank:

Afwijkende tenaamstelling:

Ondergetekende/rechtspersoon3
Neemt reeds deel in een fonds van SynVest:

ja

nee

Naam rechtspersoon:
Statutaire vestigingsplaats:
Straat:			

Nr.:		

Postcode:			

Plaats:

Kamer van Koophandel nummer4: 			

Fiscaal nummer:

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

Dhr.

Nummer legitimatiebewijs:			

IBAN:

Telefoon:			

BIC code bank:

Mevr.

N L

E-mail2:

Wenst deel te nemen per (datum)			

in het SynVest German RealEstate Fund NV. Een combinatie van A en B

behoort tot de mogelijkheden. Het betreft een:
A. eenmalige storting van					euro. Het minimale deelname bedrag bedraagt € 5.000,-. Het dividend wordt
automatisch herbelegd. Kiest u voor maandelijkse dividend uitkeren, kruis dan dit vakje aan:

Dit kan op elk moment worden gewijzigd.

en/of

B. maandelijkse inleg van					euro. De minimale maandelijkse inleg bedraagt € 100,-. Na 2 jaar dient
minimaal een bedrag van € 2.000,- te zijn opgebouwd. Bij een lager bedrag kan het fonds de deelname beëindigen wegens te hoge administratiekosten.
Het dividend wordt altijd herbelegd. Indien u een automatisch incasso wenst, vul dan het formulier Machtiging doorlopende SEPA incasso in.

U bent vrij om uw opgebouwde vermogen op te nemen, tegen de in het prospectus vermelde voorwaarden.
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SynVest German RealEstate Fund NV
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren:
1. Kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met:
- Het prospectus van het fonds.
- De Essentiële Beleggersinformaties (EBI).
2. Kennis te hebben genomen van het feit dat de ondergetekende certificaathouder wordt vanaf het moment waar op de Stichting Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen:
a. dit deelnameformulier geheel compleet en ondertekend (tezamen met relevante bijlagen5) heeft ontvangen;
b. de ondergetekende de eerste storting op de rekening van de stichting heeft bijgeschreven;
c. het fonds de ondergetekende als belegger toelaat;
d. het fonds aandelen aan de stichting heeft uitgegeven, en;
e. deze stichting de deelcertificaten aan de ondergetekende heeft toegekend.
3. Akkoord te gaan met de aanmerking van iedere (volgende) betaling aan SynVest als opdracht tot koop van certificaten. De aldus aangemerkte
betaling zal zoveel als mogelijk in overeenstemming met dit formulier worden uitgevoerd, tenzij ondergetekende(n) een andere verwerking
schriftelijk heeft kenbaar gemaakt.
4. Fiscaal inwoner te zijn van alleen Nederland en geen US Person te zijn.
(Bent u uitsluitend of mede fiscaal inwoner van een ander land dan Nederland en/of bent u een US Person, vraag dan het Bepalen fiscale status
document aan bij SynVest).
5. Zijn/haar beleggingen volledig zelfstandig te beheren en kiest voor Execution only. Hij/zij controleert zelf regelmatig zijn of haar beleggingsprofiel
en is zich bewust van de beleggingsrisico’s.
Deze Execution Only vorm van dienstverlening biedt SynVest aan cliënten die van mening zijn dat hun beleggingskennis en ervaring toereikend
is, om zelfstandig en met een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid te beleggen. SynVest beperkt zich tot het uitvoeren van de op uw eigen
initiatief en voor uw eigen risico gegeven orders. Transacties worden niet getoetst aan een eventueel beleggingsprofiel.

Datum:

Handtekening:

Plaats:
Naam:
Datum:

Handtekening6:

Plaats:
Naam:

Intermediair:

Indien u het deelnameformulier heeft ontvangen via een intermediair kunt u dit hier aangeven. Bij deelname rechtstreeks kunt
u dit vak leeg laten.

Toelichting
1

Vul hier de naam in van de tweede deelnemer.

2

SynVest informeert u over belangrijke zaken via e-mail. U bent zodoende verplicht een e-mailadres in te vullen.

3

Bij deelname vanuit een vennootschap dient u alleen hier alle gegevens in te vullen.

4

Voor rechtspersonen hier in te vullen: het inschrijvingsnummer van de rechtspersoon in het betreffende register van de Kamer van Koophandel. Tevens een uittreksel van de Kamer van
Koophandel, niet ouder dan 1 maand, meesturen.

5

Indien de deelname op twee namen gesteld moet worden van beiden een kopie legitimatiebewijs meesturen.

6

Indien de deelname op twee namen dient te komen dan moet hier de 2e aanvrager tekenen. Ook dienen de gegevens op de linkerpagina van beide deelnemers compleet te worden ingevuld.

3/4

SynVest Fund Management BV
Hogehilweg 5
1101 CA Amsterdam
T 088 - 770 97 00
info@synvest.nl
www.synvest.nl
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