
Inschrijfformulier Obligatielening Vastgoed Fundament Fonds

Particulier (Rechtspersoon z.o.z.) 

De ondergetekende, 

De heer / mevrouw* 

Adres 

Postcode Woonplaats 

Telefoonnummer Mobiel nummer 

E-mail adres

Paspoort/rijbewijsnummer** Nationaliteit 

IBAN bankrekeningnummer voor uitkeringen BIC 

Verklaart hierbij, op de voorwaarden van het Informatie Memorandum (IM) van de Obligatielening 
Vastgoed Fundament Fonds d.d. 12 september 2018, in te schrijven voor __________ coupures 
van € 100.000 = €  ___________________  in deze Obligatielening.

Ondergetekende verbindt zich om voornoemd bedrag per direct over te maken op rekening-
nummer NL18INGB0005301425 t.n.v. Stichting Lening VFF.

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren: 

a) Volledig bekend te zijn en akkoord te gaan met de inhoud van het Informatie Memorandum en de
daarbij gevoegde bijlagen;

b) Door ondertekening van dit inschrijfformulier volmacht aan Annexum Beheer B.V. te geven voor
het namens ondergetekende aangaan van de Leningovereenkomst, conform het model zoals
opgenomen als bijlage A van het Informatie Memorandum, en al hetgeen verder te verrichten wat
in verband met het vorenstaande nodig, nuttig of wenselijk is;

c) Door ondertekening van dit formulier akkoord te zijn dat alle informatie met betrekking tot de
Obligatielening per e-mail dan wel via myAnnexum plaatsvindt;

d) Toestemming te verlenen aan de beheerder om haar persoonsgegevens en gegevens
betreffende haar belegging te verstrekken aan de AFM en de DNB.

Aldus ondertekend te: 

Datum: Handtekening(en):*** 

Scan dit formulier of maak een foto met uw mobiele telefoon en mail het, samen met de benodigde 
kopieën naar: inschrijven@annexum.nl. Per post kan ook: Antwoordnummer 47292, 1070 VC 
Amsterdam. Let op: post naar antwoordnummers is 5 dagen langer onderweg dan reguliere post. 
Telefoon : 020 - 572 01 01 

Fax : 020 - 572 01 02 

*
** 

*** 

doorhalen wat niet van toepassing is. 
een recent uittreksel van de KVK dient aan dit formulier te worden gehecht (tenzij recentelijk verstrekt aan Annexum).
een kopie van een geldig legitimatiebewijs van degene(n) die namens. de vennootschap dit formulier ondertekent (ondertekenen) dient aan dit 

formulier te worden gehecht (tenzij recentelijk verstrekt aan Annexum)



Inschrijfformulier Obligatielening Vastgoed Fundament Fonds

Rechtspersoon (Particulier z.o.z.) 

De ondergetekende, 

Rechtspersoon (B.V./N.V)* 

Correspondentieadres 

Postcode en Vestigingsplaats 

Inschrijvingsnummer KVK** 

Naam van degene(n) die bevoegd is (zijn) de vennootschap te vertegenwoordigen***: 

Naam (uiteindelijke) houder van meer dan 25% van de aandelen***: 

Telefoonnummer Mobiel nummer 

E-mail adres

IBAN bankrekeningnummer voor uitkeringen BIC 

Verklaart hierbij, op de voorwaarden van het Informatie Memorandum (IM) van de Obligatielening 
Vastgoed Fundament Fonds d.d. 12 september 2018, in te schrijven voor __________ coupures 
van € 100.000 = €  ___________________  in deze Obligatielening.

Ondergetekende verbindt zich om voornoemd bedrag per direct over te maken op rekening-
nummer NL18INGB0005301425 t.n.v. Stichting Lening VFF.

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren: 

a) Volledig bekend te zijn en akkoord te gaan met de inhoud van het Informatie Memorandum en

de daarbij gevoegde bijlagen;

b) Door ondertekening van dit inschrijfformulier volmacht aan Annexum Beheer B.V. te geven voor

het namens ondergetekende aangaan van de Leningovereenkomst, conform het model zoals

opgenomen als bijlage A van het Informatie Memorandum, en al hetgeen verder te verrichten

wat in verband met het vorenstaande nodig, nuttig of wenselijk is;

c) Door ondertekening van dit formulier akkoord te zijn dat alle informatie met betrekking tot de
Obligatielening per e-mail dan wel via myAnnexum plaatsvindt;

d) Toestemming te verlenen aan de beheerder om haar persoonsgegevens en gegevens

betreffende haar belegging te verstrekken aan de AFM en de DNB.

Aldus ondertekend te: 

Datum: Handtekening(en):*** 

Scan dit formulier of maak een foto met uw mobiele telefoon en mail het, samen met de benodigde 
kopieën naar: inschrijven@annexum.nl. Per post kan ook: Antwoordnummer 47292, 1070 VC 
Amsterdam. Let op: post naar antwoordnummers is 5 dagen langer onderweg dan reguliere post. 
Telefoon : 020 - 572 01 01 

Fax : 020 - 572 01 02 

*
** 

*** 

doorhalen wat niet van toepassing is. 
een recent uittreksel van de KVK dient aan dit formulier te worden gehecht (tenzij recentelijk verstrekt aan Annexum).
een kopie van een geldig legitimatiebewijs van degene(n) die namens. de vennootschap dit formulier ondertekent (ondertekenen) dient aan dit 

formulier te worden gehecht (tenzij recentelijk verstrekt aan Annexum)




