10. INSCHRIJFFORMULIER (deel 1 van 2)
Inschrijfformulier voor de Uitgifte van Woonzorg Invest Obligaties

Inschrijving op de Uitgifte door Woonzorg Invest van Woonzorg Invest Obligaties voor zowel een
NATUURLIJK PERSOON (particulieren, consumenten, etc.) als RECHTSPERSOON (Vennootschap, B.V., N.V., etc.)
ALTIJD INVULLEN DOOR NATUURLIJK PERSOON EN RECHTSPERSOON
Achternaam: .....................................................................

⃝ man

⃝ vrouw

Voornamen voluit: ............................................................
Adres: ..................................................................................

Postcode: .......................................................................

Woonplaats: ........................................................................

Telefoonnummer: .....................................................

E-mailadres: .........................................................................

Geboortedatum: ........................................................

Burgerservicenummer: ....................................................

Bankreknr. (IBAN)*: ...................................................

Verplicht: bijvoegen kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart) natuurlijk persoon/bestuurder(s).
*
Om u te identificeren maakt Woonzorg Invest gebruik van afgeleide identificatie. Door storting
van uw investeringsbedrag vanaf het opgegeven rekeningnummer verifiëren wij uw identiteit. Indien u
met een rechtspersoon inschrijft dient u het rekeningnummer van de rechtspersoon op te geven.
> Natuurlijk persoon, ga nu naar DEEL 2 op pagina 2.
ALLEEN INVULLEN DOOR RECHTSPERSOON
Indien van toepassing:
Naam rechtspersoon: .............................................................................................................................................................
Kamer van Koophandel nummer: ......................................................................................................................................
Is er sprake van een UBO: Ultimate Benefical Owner (uiteindelijk belanghebbende)**?
⃝ JA ⃝ NEE
(indien NEE: ga nu naar pagina 2)
Achternaam: .......................................................................
Voornamen voluit: ............................................................
Adres: ....................................................................................

Postcode: ........................................................

Woonplaats: .......................................................................

Geboortedatum: ............................................

Verplicht: bijvoegen van een recent uittreksel(s) Kamer van Koophandel (max. 3 maanden oud) en een
kopie van het geldige legitimatiebewijs van de bestuurder(s). Woonzorg Invest dient in het kader van het
Customer Due Diligence-onderzoek de structuur van de entiteit in kaart te brengen.
**

U bent een UBO als u 25% van het kapitaal bezit van de rechtspersoon, 25% van de stemrechten
kan uitoefenen in een algemene vergadering, begunstigde bent van minstens 25% van het vermogen van de rechtspersoon.
> Rechtspersoon, ga nu naar DEEL 2 op pagina 2.
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INSCHRIJFFORMULIER (deel 2 van 2)
ALTIJD INVULLEN DOOR NATUURLIJK PERSOON EN RECHTSPERSOON
VERKLAART HIERMEE:
A.

In te schrijven voor ................. (aantal) Woonzorg Invest Obligaties Serie B, onder de verplichting tot voldoening van € 1.000 per Woonzorg Invest Obligatie.
Ofwel in totaal € ..........................................
De gelden kunt u direct overmaken op bankrekeningnummer:
NL46 RABO 0311 2680 56 (BIC: RABONL2U) ten name van Woonzorg Invest onder vermelding
van het aantal Woonzorg Invest Obligaties en de naam van de Inschrijver.

B.

In te stemmen met de Voorwaarden van de Woonzorg Invest Obligaties in het Informatie Memorandum.

C.

Te accepteren dat deelname aan de Uitgifte alleen mogelijk is nadat dit Inschrijfformulier
(inclusief de gevraagde documenten) en het totale investeringsbedrag zijn ontvangen en geaccepteerd door Woonzorg Invest. Toewijzing van de Woonzorg Invest Obligaties vindt plaats op basis
van volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren.

D.

Toestemming te verlenen voor het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens en voor het verstrekken aan en gebruik door Woonzorg Invest van zijn en haar persoonsgegevens, in het kader van deze
Inschrijving op de Uitgifte.

E.

Mede géén US persoon te zijn. U bent US persoon indien u: een paspoort van de Verenigde Staten
bezit of woonachtig bent in de Verenigde Staten of belastingplichtig bent in de Verenigde Staten.
Dit geldt eveneens voor alle andere wettelijke vertegenwoordigers bij een rechtspersoon.

F.

(Indien van toepassing) de UBO-verklaring volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

G.

Het Informatie Memorandum en Obligatievoorwaarden uitvoerig gelezen te hebben, kennis
genomen te hebben van de inhoud van het Informatie Memorandum en de Obligatievoorwaarden
Obligaties Woonzorg Invest, en op basis van de daarin opgenomen informatie een weloverwogen
keuze gemaakt te hebben voor Obligaties.

U kunt het volledig ingevulde formulier, altijd samen met een geldig legitimatiebewijs, en voor rechtspersonen inclusief een recent uittreksel KvK, e-mailen naar info@woonzorginvest.nl of per post versturen naar:
Woonzorg Invest
t.a.v. afdeling Administratie
Bredestraat 9
4823 ZA Breda
T. +31 (0)76 541 00 23
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