BIJLAGE IX
Inkoopformulier natuurlijk persoon en rechtspersoon

Inkoopformulier (losbladige bijlage bij het Prospectus)
Inkoopformulier supermarktfonds.nl - natuurlijk persoon
Ondergetekende (achternaam):
Volledige voornamen:

de heer / mevrouw*

Roepnaam:
Titel(s):
Adres:
Postcode/Plaats/Land:
Telefoon overdag:
Telefoon ’s avonds:
Mobiel nummer:
E-mailadres:
Geboortedatum:
Geboorteplaats en -land:
Nationaliteit:
Legitimatiebewijs:

paspoort / rijbewijs / Europese identiteitskaart*

Nummer legitimatiebewijs:
Afgegeven te:

op:

Geldig tot:
Burgerlijke staat:

ongehuwd / gehuwd met/zonder huwelijkse
voorwaarden / geregistreerd partnerschap
met/zonder geregistreerd partnerschap*

Burgerservicenummer (voorheen sofinummer):
Supermarktondernemer: ja / nee*
Naam winkelformule:
* S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.

verklaart bij deze:
1.	te verzoeken aan supermarktfonds.nl (het “Fonds”) om _______________ (aantal participaties) in
te kopen;
2.	kennis te hebben genomen van hetgeen hieromtrent in het Prospectus is opgenomen,
waaronder de voorwaarden waartegen het Fonds kan inkopen, de prijsvorming en de
uittredingsvergoeding;
3.	de inkoopprijs van € _______________ per participatie, verminderd met een
uittredingsvergoeding van 3% gestort te willen hebben op bankrekeningnummer
(IBAN)_____________________________________________________ ;
4. akkoord te gaan dat de definitieve inkoop pas kan plaatsvinden nadat dit inkoopformulier
ontvangen is en aan alle voorwaarden is voldaan waaraan het Fonds en Heeneman & Partners
fondsmanagement B.V. (de “Beheerder”) zich dienen te houden;

5.	voor zover nodig onherroepelijk toestemming te verlenen aan de Beheerder voor de
overdracht van participaties in het kapitaal van het Fonds, zijnde de participaties van de
ondergetekende;
6.	een onherroepelijke volmacht, met het recht van substitutie, te verlenen aan de Beheerder
om voor en namens ondergetekende alle documenten en akten te tekenen en alle
handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig mochten blijken voor het inkopen van
participaties, een en ander met inachtneming van hetgeen in het Prospectus, de bijlagen en
dit formulier is bepaald;
7.	dat ondergetekende door de Beheerder erop is gewezen dat het raadzaam is om een
financieel adviseur of belastingadviseur te raadplegen, die van de individuele situatie van de
deelnemende persoon op de hoogte is;
is er mee bekend en gaat er mee akkoord dat:
-	de inkoop zonder opgaaf van redenen geheel of gedeeltelijk kan worden geweigerd,
ter beoordeling van de Beheerder;
-	de inkoop zal worden afgewezen indien om welke reden dan ook niet aan de voorwaarden
als omschreven in het Prospectus is voldaan.
Aldus ondertekend:
Plaats:
Datum:

Handtekening:

verzendadres inkoopformulier:
supermarktfonds.nl
p/a Heeneman & Partners fondsmanagement B.V.
Buitenveldertselaan 106, 1081 AB Amsterdam
info@supermarktfonds.nl

Een formulier dient door de participant volledig te zijn ingevuld en ondertekend.
De ondertekenaar dient tevens een kopie van een geldig legitimatiebewijs
(paspoort/rijbewijs/Europese identiteitskaart) bij te sluiten.

Inkoopformulier (losbladige bijlage bij het Prospectus)
Inkoopformulier supermarktfonds.nl - rechtspersoon
Ondergetekende:
Statutaire naam:
Adres:
Postcode/Plaats/Land:
Eventueel postadres:
Inschrijfnummer KvK*:
* S.v.p. kopie van een uittreksel Handelsregister bijvoegen (niet ouder dan 6 maanden).

Volledige achternaam:

de heer / mevrouw**

Volledige voornamen:
Roepnaam:
Titel(s):
Adres:
Postcode/Plaats/Land:
Telefoon overdag:
Telefoon ’s avonds:
Mobiel nummer:
E-mailadres:
Geboortedatum:
Geboorteplaats en -land:
Nationaliteit:
Legitimatiebewijs:

paspoort / rijbewijs / Europese identiteitskaart**

Nummer legitimatiebewijs:
Afgegeven te:
Geldig tot:
Burgerservicenummer:
Zelfstandig bevoegd / gezamenlijk bevoegd:**
Supermarktondernemer: ja / nee**
Naam winkelformule:
** S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.

op:

Personalia vertegenwoordigingsbevoegde(n)
Volledige achternaam:

de heer / mevrouw**

Volledige voornamen:
Roepnaam:
Titel(s):
Adres:
Postcode/Plaats/Land:
Telefoon overdag:
Telefoon ’s avonds:
Mobiel nummer:
E-mailadres:
Geboortedatum en -land:
Geboorteplaats:
Nationaliteit:
Legitimatiebewijs:

paspoort / rijbewijs / Europese identiteitskaart**

Nummer legitimatiebewijs:
Afgegeven te:

op:

Geldig tot:
Burgerservicenummer (voorheen sofinummer):
Supermarktondernemer: ja / nee**
Naam winkelformule:
** S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.

verklaart bij deze:
1. te verzoeken aan supermarktfonds.nl om __________ (aantal participaties) in te kopen;
2.	kennis te hebben genomen van hetgeen hieromtrent in het Prospectus is
opgenomen, waaronder de voorwaarden waartegen supermarktfonds.nl kan inkopen,
de prijsvorming en de uittredingsvergoeding;
3.	de inkoopprijs van € _______________ per participatie, verminderd met een
uittredingsvergoeding van 3% gestort te willen hebben op bankrekeningnummer
(IBAN) _____________________________________________________ ;
4. akkoord te gaan dat de definitieve inkoop pas kan plaatsvinden nadat dit inkoopformulier
ontvangen is en aan alle voorwaarden is voldaan waaraan supermarktfonds.nl en de
Beheerder zich dienen te houden;
5.	voor zover nodig onherroepelijk toestemming te verlenen aan de Beheerder, Heeneman &
Partners fondsmanagement B.V., voor de overdracht van participaties in het kapitaal van het
fonds, zijnde de participaties van de ondergetekende;
6.	een onherroepelijke volmacht, met het recht van substitutie, te verlenen aan de Beheerder
om voor en namens ondergetekende alle documenten en akten te tekenen en alle
handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig mochten blijken voor het inkopen van
participaties, een en ander met inachtneming van hetgeen in het Prospectus, de bijlagen en
dit formulier is bepaald;
7.	dat ondergetekende door de Beheerder erop is gewezen dat het raadzaam is om een
financieel adviseur of belastingadviseur te raadplegen, die van de individuele situatie van de
deelnemende persoon op de hoogte is;

is er mee bekend en gaat er mee akkoord dat:
-	de inkoop zonder opgaaf van redenen geheel of gedeeltelijk kan worden geweigerd,
ter beoordeling van de Beheerder;
-	de inkoop zal worden afgewezen indien om welke reden dan ook niet aan de voorwaarden
als omschreven in het Prospectus is voldaan.
Aldus ondertekend:
Plaats:
Datum:

Handtekening:

verzendadres inkoopformulier:
supermarktfonds.nl
p/a Heeneman & Partners fondsmanagement B.V.
Buitenveldertselaan 106, 1081 AB Amsterdam
info@supermarktfonds.nl

Een formulier dient door de participant volledig te zijn ingevuld en ondertekend.
De ondertekenaar dient tevens een kopie van een geldig legitimatiebewijs
(paspoort/rijbewijs/Europese identiteitskaart) bij te sluiten.

