
Inschrijfformulier
Obligatie Ferax Vastgoed 
Obligatielening Serie B

Alle inschrijvers worden pas geaccepteerd na een toets in het kader 

van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Terrorisme.

Ondergetekende

Achternaam (1/2)

Voornamen voluit

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoon      Mobiel

E-mailadres

Bankrekening t.b.v de uitkering (IBAN) 

Tenaamstelling deze Bankrekening

Burgerservicenummer ondergetekende 1

Burgerservicenummer ondergetekende 2

Gelieve een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de ondergetekende(n) mee te zenden.

Rechtspersoon

Indien u via een rechtspersoon wenst deel te nemen, vragen wij u onderstaand de 

gegevens van deze rechtspersoon op te geven. Bovenstaand kunt u de gegevens van 

de bestuurder opgeven.     

Statutaire naam rechtspersoon 

Inschrijvingsnummer KvK

Correspondentieadres

Postcode en Woonplaats

Bankrekening t.b.v de uitkering (IBAN)

Tenaamstelling deze Bankrekening

Gelieve een Uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel mee te zenden.

Paraaf:



Inschrijfformulier
Obligatie Ferax Vastgoed 
Obligatielening Serie B
Verklaringen inzake herkomst middelen en politiek prominent persoon

 

De herkomst van het geïnvesteerd bedrag komt uit spaargeld verkregen uit (aankruisen)

  regulier inkomen uit loon of onderneming

  inkomen uit vastgoed

  erfenis

  verkoop onderneming
 

dan wel overig (gaarne toelichten):

 
 

Gelieve op ons eventueel verzoek uw belastingadviseur of accountant dit te laten bevestigen.

 

Indien deelgenomen wordt via een rechtspersoon:

Ondergetekende is de UBO (Ultimate Beneficial Owner) van de rechtspersoon.

 

Inschrijver is geen publiek prominent persoon (zie toelichting hieronder).

Voorbeelden van politiek prominente personen:
staatshoofden, regeringsleiders, ministers, staatssecretarissen en parlementsleden
ambassadeurs, zaakgelastigden en hoge legerofficieren
leden van hooggerechtshoven en andere hoge gerechtelijke instanties
leden van rekenkamers of van directies van centrale banken
directe familieleden van politieke prominente personen, zoals de echtgenoot, 
de ouders en de kinderen



Inschrijfformulier
Obligatie Ferax Vastgoed 
Obligatielening Serie B

Verklaart hierbij,

• zich bewust te zijn van de risico’s van beleggen in obligaties en deze te aanvaarden;
•  kennis te hebben genomen van de Overeenkomst Uitgifte Ferax Vastgoed Obligatielening  

Serie B en zich te onderwerpen aan het daarin bepaalde, waarbij onder meer is vastgelegd 
dat Obligaties van inschrijvers vanaf tenminste € 25.000, de rentevergoeding daarbij  
inbegrepen, volledig in het resultaat delen van Ferax Vastgoed 2 BV;

•   zijn/haar instemming met het optreden van de Stichting Toezicht Ferax Vastgoed als  
uitsluitend vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de obligatiehouders;

•   volmacht te verlenen aan voornoemde stichting om voor en namens ondergetekende op 
te treden als vertegenwoordiger jegens Ferax Vastgoed 2 BV ten behoeve van de uitoefening 
van de rechten die ondergetekende ontleend aan de genoemde Overeenkomst;

•  in de uitgifte van de Obligatie Ferax Vastgoed Obligatielening Serie B, elke obligatie  
nominaal groot € 1.000, aan te kopen voor een bedrag van

                    €

                                  obligaties 
             (bedrag gedeeld door 1000)

 
•  te vermeerderen met emissiekosten, te berekenen per Inschrijvingsformulier,  

5% op een inschrijving tot  € 25.000.
•  verzoekt de rente bij te schrijven en te herbeleggen:   Ja /  Nee
•   te aanvaarden dat slechts sprake is van deelname wanneer het totale investeringsbedrag 

inclusief emissiekosten binnen één week na toewijzing van de obligaties door Stichting  
Toezicht Ferax Vastgoed is ontvangen.

(u ontvangt bericht van toewijzing van de Obligaties waarin tevens de betalingsinstructie is opgenomen)

Getekend te          op              2019/2020

Handtekening (1)    (2)

Naam      Naam


