Da Vinci Diversified

Bijstortingsformulier

Zakelijke relaties

Naam
Relatienummer
Storting
Uw storting komt vanaf de bij de administrateur bekende tegenrekening. De storting doet u op:
NL56ABNA0252286561 bij ABN Amro Bank in Amsterdam ten name van Stichting De Nieuwe Veste
Beleggingsfondsen te Amsterdam. Als betalingskenmerk geeft u Da Vinci Diversified en uw naam
op.
Spreiding over subfondsen
Uw totale bijstorting wenst u te verdelen over de subfondsen zoals weergegeven in de tabel op de
volgende pagina.
Kennis, ervaring en geen advies
U verklaart hierbij over voldoende beleggingservaring c.q.-kennis te beschikken om een goed oordeel te
kunnen vormen over de risico's die aan deze belegging verbonden zijn. U aanvaardt deze risico's en kunt
inschatten of deze belegging past binnen uw financiële situatie. U verklaart zich bewust te zijn van de
risico's betreffende de door u gekozen beleggingen en verklaart dat u deze risico's kunt en wilt dragen.
Tevens verklaart u te begrijpen dat De Nieuwe Veste B.V. enkel een beheerder van beleggingsfondsen is
en dat u geen advies van De Nieuwe Veste B.V hebt ontvangen inzake enige beleggingsbeslissing door of
namens u genomen of nog te nemen. Dit bijstortingsformulier bevat geen aanbod van of advies met
betrekking tot beleggingsfondsen noch een uitnodiging tot het doen van een dergelijk aanbod of advies.

Ondertekenen en versturen
Plaats
Datum

Handtekening

Aanvrager

U kunt dit formulier per e-mail of reguliere post sturen naar:
De Nieuwe Veste B.V.
Liesboslaan 57a
4813 EB BREDA
E-mail: info@denieuweveste.net
Artikel 2:66a Wft is van toepassing (minimum deelnamebedrag € 100.000 per subfonds per participant). Da Vinci Diversified is
derhalve niet ingeschreven in het register beleggingsinstellingen van de Autoriteit Financiële Markten. De Nieuwe Veste B.V. staat
niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank. Indien u rechten van deelneming aankoopt in
(subfondsen van) Da Vinci Diversified wordt u op basis van artikel 4:37p Wft gekwalificeerd als professionele belegger.

Allocatie van uw inleg
De minimum deelname bedraagt € 100.000,- per subfonds. Uw storting dient uiterlijk vijf werkdagen
vóór het begin van een maand op de rekening van het fonds ontvangen te zijn.

Subfonds

ISIN Code

Trade Finance

NL0009273002

Valuta
EUR

Trade Finance: Rendement herbeleggen?

Aankoopkosten
Totaal

Ja
EUR

Subtotaal
(2%)

Bedrag

EUR
EUR

Nee

