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Sustainable Dividends Value Fund 
      
 

Inschrijfformulier – Vervolginschrijving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leest u vooral het informatiememorandum en de informatie in dit document, alvorens het formulier 

in te vullen.  
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Hierbij geeft de ondergetekende aan de bestaande participatie in het Sustainable Dividends Value 

Fund, vanaf hier genoemd het “Fonds”, te verhogen met het hieronder vermelde bedrag.  

 

Gegevens Inschrijving: 

Naam Inschrijver  

Bedrag (euro)1  

Inschrijfdatum2  

IBAN Tegenrekening3  

 

 

De herkomst van het in het fonds te beleggen geld is: 

☐ inkomen uit werk in loondienst 

☐ spaargeld 

☐ ontvangen erfenis 

☐ opbrengsten uit investeringen 

☐ verkoopopbrengst vastgoed 

☐ inkomsten uit actieve ondernemingsactiviteiten 

☐ inkomsten uit voormalige ondernemingsactiviteiten 

☐ familievermogen 

☐ anders, te weten:……………………………………………………………………………………………. 

Er kunnen meerdere antwoorden worden aangekruist. 

 

  

 
1 Minimale vervolgstorting: EUR 25.000 
2 Vul hier de Transactiedatum in waarop de uitgifte van Participaties plaats zal vinden  
3 Dit is het bankrekeningnummer waarvan het bedrag van de storting in het fonds geboekt zal worden, en waarop 
eventuele  onttrekkingen aan het fonds teruggestort zullen worden. Het bedrag moet geboekt worden van een 
bankrekening in een lidstaat als vermeld in de Nederlandse Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en 
financieren van terrorisme) en vanaf een rekening op naam van de inschrijver in het fonds.  
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Het totale bedrag dient te worden gestort op de volgende rekening: 

Naam Bank ABN AMRO 

Plaats Bank Amsterdam 

Tenaamstelling Rekening Stichting Juridisch Eigenaar Sustainable 
Dividends Value Fund 

Omschrijving Storting Sustainable Dividends Value Fund 

IBAN NL82ABNA0249378809 

 

 

Stuur dit formulier per e-mail naar:  

Info@assetcare.nl 

 

Of anders per post naar:  

AssetCare BV 

WTC Tower B, 14th floor 

Strawinskylaan 1425 

1077 XX Amsterdam 
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Belangrijke opmerkingen: 

1 Sustainable Dividends B.V. is de fondsmanager ("Investment Manager") en Stichting Juridisch 

Eigenaar Sustainable Dividends Value Fund is de bewaarder ("Depositary") van het Sustainable 

Dividends Value Fund.  

2 De inschrijver geeft aan deel te willen nemen in het fonds op voorwaarde van de acceptatie van dit 

inschrijfformulier door de fondsmanager. De inschrijver erkent dat de fondsmanager het volste recht 

heeft deze inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren. De fondsmanager is zelfstandig bevoegd 

om te bepalen welke inschrijvingen in het fonds wel en niet geaccepteerd worden.  

3 De inschrijver zal het gehele bedrag van de inschrijving, zoals genoemd in dit formulier, minimaal 

twee werkdagen voor de genoemde transactiedatum overboeken naar de rekening van de 

bewaarder. De inschrijver zal verder dit volledig ingevulde en ondertekende formulier inclusief de 

gevraagde bijlagen naar de administrateur sturen.  

4 Door het ondertekenen van dit inschrijfformulier gaat de inschrijver akkoord met alle voorwaarden 

om investeerder in het fonds te worden.  

5 Alle verklaringen en garanties zoals gesteld in het inschrijfformulier zijn ook op deze 

vervolginschrijving van toepassing. De inschrijver heeft volledig kennis genomen van, en zijn 

beslissing om te investeren geheel genomen op basis van de informatie in het ‘Investor 

Memorandum’ en de verklaringen in het inschrijvingsformulier en dit vervolginschrijfformulier. 

 

Handtekeningen: 

Naam  Naam 

Datum Datum 

Handtekening Handtekening 

 


