L O N G R U N VA L U E
Waardebeleggers

AANVRAAG ACCOUNT

Door middel van dit formulier vraagt u een account aan en schrijft u
in op de eerste participaties in
het Long Run Value Partners
Fund. Dit formulier is bedoeld
voor nieuwe partners. Bestaande
partners vullen voor het aanvragen van extra participaties het
mutatieformulier in. Onderdeel 2
hoeft u enkel in te vullen als
u handelt uit naam van een
rechtspersoon/vennootschap.
Wij verzoeken u het formulier
in blokletters in te vullen en te
ondertekenen op de ommezijde.
U kunt het formulier vervolgens
samen met de benodigde documentatie verzenden aan de
beheerder van het fonds.

1. GEGEVENS NATUURLIJK PERSOON

Onderdeel 2 vult u in als u de
participaties op naam van een
rechtspersoon/vennootschap
wilt registreren. Als u niet
algeheel bevoegd bent dienen
alle tekeningsbevoegden wier
toestemming vereist is een
formulier ‘Aanvraag Account’ te
retourneren. Op deze formulieren
hoeven de overige rechtsgeldige
vertegenwoordigers enkel de
onderdelen 1, 2 (eerste regel) en
7 in te vullen. Extra formulieren kunt u bij de beheerder
aanvragen of downloaden via
www.valuegroup.nl.

2. BEDRIJFSGEGEVENS (INDIEN VAN TOEPASSING)

Ondergetekende:
Achternaam
Voornamen
Adres
Postcode/Plaats
Land
Telefoon overdag

Telefoon mobiel

E-mailadres
Geboortedatum
Geboorteplaats

Geslacht

 Man

 Vrouw

Nationaliteit

Burgerservicenummer
Bank-/gironummer

te dezen handelend als rechtsgeldige vertegenwoordiger van:
Statutaire naam
Handelsnaam
Statutaire vestigingsplaats
Land statutaire zetel
Adres
Postcode/Plaats
Telefoon
KvK-nummer

hierna te noemen ‘de Inschrijver’, geeft te kennen:

TOELICHTING

♦♦ Het bedrag dat u invult betreft
de tegenprestatie inclusief de
aan uitgifte verbonden kosten.
♦♦ Uitgifte van participaties
geschiedt op de eerste kalenderdag van de maand (de
transactiedag).
♦♦ De tegenprestatie dient voor
de transactiedag te zijn bijgeschreven op het rekeningnummer van de bewaarder van het
fonds.

Gelieve te paraferen.



3. HOOGTE INSCHRIJFBEDRAG
Inschrijver verzoekt bij deze een account te openen en wenst voor een bedrag van € ………………………........ (minimaal
€ 125.000) aan participaties in het Long Run Value Partners Fund te verwerven. Inschrijver zal dit bedrag overboeken op
rekening 53.30.84.709 ten name van Stichting Bewaarder Long Run Value Partners Fund te Vlissingen onder vermelding
van ‘opening account LRVPF’.
Het aantal participaties dat u verkrijgt op basis van het inschrijfbedrag is afhankelijk van de nettovermogenswaarde van
het Long Run Value Partners Fund, zoals deze voorafgaand aan uitgifte wordt vastgesteld. Toetreding geschiedt per de eerst
mogelijke uitgiftedatum.

paraaf inschrijver
………………

Indien u deelneemt aan het
AutoInvest-programma en in
enige maand een groter bedrag
wenst te beleggen, dan kunt u
dat eenvoudig bewerkstelligen
door een groter bedrag over te
maken op het rekeningnummer
van de bewaarder. Het hogere
bedrag dat u overboekt wordt
dan vanzelf volledig in participaties belegd: u hoeft geen extra
formulier in te vullen.

4. AUTOMATISCH BELEGGEN (INDIEN GEWENST)
Na deze eerste inschrijving wenst Inschrijver met ingang van de maand ......……………………........ periodiek een bedrag van
€ ………………………........ (minimaal € 15.000 per keer) te investeren in het Long Run Value Partners Fund, volgens onderstaand schema. Inschrijver zal het periodieke bedrag telkens voor de transactiedag overboeken op rekening 53.30.84.709 ten
name van Stichting Bewaarder Long Run Value Partners Fund te Vlissingen onder vermelding van ‘extra participaties LRVPF’.
Inschrijfschema AutoInvest-programma (gelieve aan te kruisen wat van toepassing is):

□
Alle maanden

of

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Bereik van AutoInvest-programma:

□
□

geen einddatum (tot wederopzegging)
voor het laatst op ……………………….........

5. INFORMATIEMEMORANDUM EN VOORWAARDEN
Het informatiememorandum en de voorwaarden van beheer en bewaring van het Long Run Value Partners Fund zijn van
toepassing op deze inschrijving. Het informatiememorandum is verkrijgbaar bij de beheerder (Van Der Weele Capital B.V.)
van het Long Run Value Partners Fund en is tevens beschikbaar op de website www.valuegroup.nl. Value Group is de handelsnaam van Van Der Weele Capital B.V., welke is geregistreerd in het Handelsregister onder nummer 20138677. Door
ondertekening van dit formulier verklaart u bekend te zijn met de inhoud van het informatiememorandum. Inschrijvingen
kunnen zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk door de beheerder worden geweigerd, in welk geval de tegenprestatie per direct wordt teruggestort op de bankrekening waarvan het bedrag is ontvangen. Inschrijver/wettelijke vertegenwoordiger verklaart voldoende ter zake kundig te zijn voor een weloverwogen oordeel omtrent het rendement en het risico
van een belegging in het Long Run Value Partners Fund en dat ondertekening geschiedt op basis van een dergelijk oordeel.

6. IDENTIFICATIE MEESTUREN
Nieuwe partners dienen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) een
kopie van een geldig legitimatiebewijs te overleggen (creditcardformaat: gaarne beide zijden kopiëren). Geaccepteerde legitimatiebewijzen zijn: paspoort, rijbewijs, Europees rijbewijs of identiteitskaart. Bij een rechtspersoon/vennootschap dient de
eerste inschrijving te worden vergezeld van (1) een uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan drie maanden),
(2) de statuten, en (3) een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de wettelijke vertegenwoordiger(s). Nieuwe partners
dienen de tegenprestatie over te maken van een bankrekening op naam van de inschrijver, aangehouden bij een bank gevestigd in ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
een lidstaat van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of een andere staat waarvoor afgeleide identificatie is toegestaan krachtens de Wwft. Als de eerste inleg wordt overgemaakt van een bankrekening die (1) op naam staat
van een ander dan de aspirant-partner, of (2) wordt aangehouden bij een bank niet gevestigd in een lidstaat zoals omschreven in de Wwft, verzoeken wij u contact op te nemen met de beheerder voor aanvullende legitimatieverplichtingen.

STORTING

Wij verzoeken u ervoor zorg te
dragen dat de tegenprestatie
voor de transactiedag is bijgeschreven op het rekeningnummer van de bewaarder onder
vermelding van ‘opening account
LRVPF’.
Stichting Bewaarder Long Run
Value Partners Fund
Plaats: Vlissingen
Rekening: 53.30.84.709
Vanuit het buitenland:
BIC/SWIFT: DEUTNL2N
IBAN: NL72DEUT0533084709

7. ONDERTEKENING
Bij deelname door een minderjarige dient/dienen de wettelijke vertegenwoordiger(s) te ondertekenen. Vertegenwoordigers
van rechtspersonen/vennootschappen wordt verzocht te tekenen conform hetgeen omtrent hun vertegenwoordigingsbevoegdheid is vastgelegd. Alle tekeningsbevoegden wier toestemming vereist is dienen een formulier ‘Aanvraag Account’ te
retourneren (overige rechtsgeldige vertegenwoordigers vullen enkel de onderdelen 1, 2 (eerste regel) en 7 in). Middels het
plaatsen van uw handtekening verklaart u bevoegd te zijn tot het aangaan van deze overeenkomst en dat de ingevulde gegevens correct zijn.

Naam

Handtekening
Datum
Plaats

Na ondertekening kunt u dit formulier en de
benodigde documentatie verzenden naar:
VALUE GROUP
ANTWOORDNUMMER 152
4380 VB VLISSINGEN

