Verklaring van deelname natuurlijk persoon
U dient alle vragen te beantwoorden in blokletters. In de bijlage vindt u een toelichting op de vragen met een *.

Relatienummer (indien bekend):
Achternaam en voorletters:

M

Roepnaam:

Geboortedatum:

Burgerservicenummer (BSN):

Ingezetene NL

V

Woonadres:
Postcode en woonplaats:

Geboorteland:

Telefoonnummer:

Mobiel:

E-mailadres:
Aantal participaties:

participaties

(graag aantal en, op de volgende regel, het deelnamebedrag invullen)

Deelnamebedrag:

(aantal participaties x € 5.400)

Dividendkeuze:

in deelparticipaties

Deelname per datum*:

in contanten

___ - ___ - ______ (dd-mm-jjjj) of

(dividend wordt 1x per kwartaal uitgekeerd)

zo spoedig mogelijk

Bankrekeningnummer (IBAN)*:

Betreft het een en/of?
(dit is het IBAN waar de deelname van wordt overgemaakt en het dividend op gestort wordt)

Bent u (directe familie van) een PEP (Politically Exposed Person)?*
Zo ja, welke publieke functie en familierelatie?

Bij partner, vertegenwoordiger of bij volmacht vult u hieronder zijn/haar gegevens in:
Partner*

Vertegenwoordiger (o.a ouders/voogd minderjarige, etc.)*

Gevolmachtigde*

Relatie partner/vertegenwoordiger/gevolmachtigde ten aanzien van hoofdparticipant:
Achternaam en voorletters:

M

Roepnaam:

Geboortedatum:

Burgerservicenummer (BSN):

Geboorteland:

Telefoonnummer:

Mobiel:

V

E-mailadres:
Adres gelijk aan bovenstaande
Woonadres (indien anders):
Postcode en woonplaats:
Bent u (directe familie van) een PEP (Politically Exposed Person)?*
Zo ja, welke publieke functie en familierelatie?
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Herkomst van vermogen
1. Uit welke sector is uw vermogen afkomstig? Vink deze aan of vul de sector in*:
a. Sector:

(niet zijnde b t/m n)

b. Kerkgenootschappen/religieuze instellingen
c. Cash-intensieve retail business (horeca, bloemenhandelaren, belwinkels etc.)
d. Gaming (online, casino, speelhallen, poker, etc.)
e. Doelvennootschappen die door trustkantoren worden bestuurd
f. Doelvennootschappen die door trustkantoren worden beheerd
g. Virtuele valuta
h. Vastgoedexploitatie en -ontwikkeling (niet zijnde privé verkoop eigen woning of recreatiewoning)?*
i. Trustkantoren
j. Juweliers en/of handelaren in edelstenen en edelmetalen
k. Kunsthandelaren/veilinghuizen
l. Digitale peer-to-peer marketplaces (zoals Uber, Ebay, Marktplaats, Airbnb, etc.)*
m. Goede doelen (instelling of stichting)
n. Wapenhandel
2. Bekleedt u een bestuurlijke functie in of ontvangt u noemenswaardige geldstromen
uit de hierboven genoemde sectoren?*
Zo ja, kunt u dit toelichten?
3.

a. Wat is (of was) uw beroep?*
b. Waar bent u werkzaam (geweest)?*

4.

a. Heeft u een actieve onderneming?
Zo ja, vul de naam van de onderneming in en uw actieve rol daarin:
b. Heeft u een voormalige eigen onderneming?
Zo ja, vul de naam van de onderneming in en uw voormalige rol daarin:

5. Vink aan wat de herkomst is van uw vermogen. U kunt meerdere opties aanvinken*:
a. Inkomsten uit arbeid (loon)

f. Beleggingswinst, dividend en/of winstuitkeringen (excl. fondsen Credit Linked Beheer)*

b. Pensioen

g. Verkoopopbrengst vastgoed (alleen indien privé verkoop eigen woning of recreatiewoning)*

c. Spaargeld

h. Winst/bedrijfsresultaat/overige inkomsten uit actieve onderneming

d. Erfenis

i. Winst/bedrijfsresultaat/verkoopopbrengst/overige inkomsten uit voormalige onderneming

e. Schenking

j. Inkomsten uit verhuur vastgoed

k. Anders:

(niet zijnde a t/m j)
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Beleggersprofiel
Credit Linked Beheer heeft een vergunning uit hoofde van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en staat onder het toezicht van de Autoriteit
Financiële Markten (AFM). Onderstaand beleggersprofiel vervult twee taken:
•

Conform de Wft dient de consument naar behoren te worden geïnformeerd en dient te worden voorkomen dat consumenten producten
afnemen waarvan zij de risico’s niet kennen.

•

Conform de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dient een onderzoek gedaan te worden naar de
herkomst van uw vermogen en een cliëntenonderzoek te worden uitgevoerd, om zo eventuele risico’s te herkennen en te beheersen. Het
is mogelijk dat wij, ter voldoening aan onze wettelijke verificatieplicht, ondersteunende documenten bij u opvragen.

Vrij belegbaar vermogen en productkennis
6.

Heeft u de inhoud van het prospectus goed begrepen?

7.

Heeft u een (vergunning houdende) adviseur ingeschakeld?

8.

Heeft u een vrij belegbaar vermogen van minimaal 10 x deze inschrijving of
verwacht u dit binnen 3 jaar op te bouwen?

9.

Bent u ervan op de hoogte dat verkoop van uw participaties, vanwege het type
belegging, gedurende lange perioden niet of niet eenvoudig mogelijk is?*

10. Wat is de invloed van het volledige verlies van deze investering op uw reguliere
(en toekomstige) uitgavenpatroon?
11. Heeft u ervaring in het beleggen in vastgoed of heeft u een opleiding of beroep
(gehad) waarmee u de voor- en nadelen van beleggen goed kunt inschatten?
12. Wordt de investering onderdeel van een gespreide beleggingsportefeuille?*
13. Welk percentage van uw vrij belegbaar vermogen belegt u in vastgoed?
14. a. Heeft u een deel van uw vermogen belegd in fiscaal groene fondsen?
b. Hoeveel heeft u reeds fiscaal groen belegd?
15. Het rendement van dit product is afhankelijk van de (vastgoed) markt en
de prestaties van het fonds. Er bestaat geen zekerheid over het te behalen
rendement. Bent u hiervan op de hoogte?
16. Het beoogde rendement ligt boven het rendement op een risicovrij product.
Aan dit mogelijke hogere rendement zijn ook risico’s verbonden. Bent u hiervan
op de hoogte?
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Overig
17. Heeft u in het verleden persoonlijk kennis gemaakt met Credit Linked Beheer
(bijvoorbeeld door een informatiebijeenkomst bij te wonen)?
18. Hoe bent u met Credit Linked Beheer in contact gekomen?
Artikel in krant		

Eerdere ervaringen

Social media (LinkedIn, Facebook)

Artikel in tijdschrift		

Online advertentie (banner)

Plaatsingskantoor:

Vrienden/familie/relaties

Zoekmachine (zoals Google)

Anders:

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren
•

Kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het prospectus van het fonds.

•

Kennis te hebben genomen dat deelname van de ondergetekende(n) aan het fonds zonder opgave van redenen kan worden ontzegd.

•

De vragen met betrekking tot het beleggersprofiel zorgvuldig te hebben ingevuld.

•

Kennis te hebben genomen van het feit dat de ondergetekende participant wordt vanaf het moment waarop:
Deze verklaring van deelname geheel compleet en ondertekend is ontvangen door de beheerder van het fonds;
De beheerder de ondergetekende als belegger toelaat en (deel)participaties heeft toegekend aan de ondergetekende.

•

Op de hoogte te zijn van het feit dat ondertekening van dit formulier een rechtsgeldige deelname betreft, dat na aanvaarding door de
beheerder van het fonds en kennisname door de Stichting Bewaarder een in beginsel bindende en afdwingbare overeenkomst vormt.

Deze verklaring van deelname kan, niet eerder dan drie maanden na de datum van ondertekening, op schriftelijk verzoek van de
ondergetekende worden ontbonden, mits nog geen stortingsverzoek is verstuurd.

De volgende documenten worden met deze getekende verklaring van deelname meegestuurd:
kopie paspoort*

kopie paspoort partner*

kopie paspoort vertegenwoordiger/gevolmachtigde*

U mag de kopieën voorzien van ‘ten behoeve van Credit Linked Beheer’, mits de gegevens en foto goed zichtbaar blijven.
Datum en plaats			

Handtekening		

Handtekening partner

Handtekening vertegenwoordiger/gevolmachtigde

Stuur deze getekende verklaring bestaande uit vier pagina’s samen met een goed leesbare kopie van uw paspoort
naar info@clbeheer.nl of per post naar Credit Linked Beheer B.V., Antwoordnummer 402, 3740 VB BAARN.
Contactgegevens: info@clbeheer.nl, 085 - 007 25 00.
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