
 

 

Inschrijfformulier Duprofa Super Convenience Fund   
 
Indien natuurlijk persoon als participant deelneemt s.v.p. onderstaande invullen: 
 

Volledige naam  

Titels                                                      Man / Vrouw* 

Volledige voornamen  

Adres  

Postcode en plaats  

Telefoon / mobiel  

E-mail  

Geboortedatum / -plaats  

Nationaliteit  

Legitimatiebewijs** Paspoort / Rijbewijs / Identiteitskaart* 

Nummer legitimatiebewijs  

Afgegeven te                                                  op 

Geldig tot  

  
Huwelijkse staat Ongehuwd/Gehuwd met/zonder* huwelijksvoorwaarden/ Geregistreerd 

partnerschap met/zonder* geregistreerde partnerschapsvoorwaarden* 
 
  Werkzaam bij            
 Overheid:     Gemeente/Provincie/Rijk/Anders* 
  Bedrijfsleven:     Industrie/Transport/Financiële dienstverlening/Vastgoed/Anders* 

Zelfstandig:    Industrie/Transport/Financiële dienstverlening/Vastgoed/Anders* 
  Zonder werk/Pensioen 
 
  Herkomst vermogen:    Arbeid/Familiekapitaal/Erfenis/Kansspel/Onbekend* 
 
 
Indien rechtspersoon als participant deelneemt s.v.p. onderstaande invullen: 

Statutaire naam  

Adres  

Postcode en vestigingsplaats  

Inschrijfnummer KvK***  
 
Personalia vertegenwoordigingsbevoegde 
 
Volledige naam  



 

 

Titels                                                      Man / Vrouw* 

Volledige voornamen  

Adres  

Postcode en plaats  

Telefoon / mobiel  

E-mail  

Geboortedatum / -plaats  

Nationaliteit  

Legitimatiebewijs Paspoort / Rijbewijs / Identiteitskaart* 

Nummer legitimatiebewijs  

Afgegeven te                                                  op 

Geldig tot  

  
Huwelijkse staat  Ongehuwd/Gehuwd met/zonder* huwelijksvoorwaarden/ Geregistreerd 

partnerschap met/zonder* geregistreerde partnerschapsvoorwaarden* 
 
  Werkzaam bij            
 Overheid:     Gemeente/Provincie/Rijk/Anders* 
  Bedrijfsleven:     Industrie/Transport/Financiële dienstverlening/Vastgoed/Anders* 

Zelfstandig:    Industrie/Transport/Financiële dienstverlening/Vastgoed/Anders* 
  Zonder werk/Pensioen 
 
  Herkomst vermogen:    Arbeid/Familiekapitaal/Erfenis/Kansspel/Onbekend* 
 
VERKLAART BIJ DEZE: 
 

Op basis van de inhoud van het door Duprofa Property Management B.V. (verder ook te noemen de “Beheerder”) aan hem/haar 

verstrekte Investeringsmemorandum, vooraankondiging, het rekenmodel en de fondsvoorwaarden betreffende Duprofa Super 

Convenience Fund (verder gezamenlijk ook te noemen de “Documenten”), verklaart ondergetekende: 

1. kennis te hebben genomen van de volledige inhoud van de Documenten en dat de Documenten geheel duidelijk zijn, alsook dat de eventuele vragen van 
ondergetekende over de Documenten genoegzaam zijn beantwoord en dat er dus geen vragen meer over de Documenten, deelname als belegger aan Duprofa 
Super Convenience Fund en de gevolgen daarvan openstaan; 

2. zich te verplichten deel te nemen in Duprofa Super Convenience Fund, met het doel voor gezamenlijke rekening te beleggen in (wijk)winkelcentra, gedomineerd 
door supermarkten en convenience gerelateerde huurders, zoals omschreven in de Documenten; 

3. bekend te zijn en akkoord te gaan met de inhoud van de Documenten;  

4. er mee in te stemmen dat Duprofa Super Convenience Fund wordt beheerd (en vertegenwoordigd) door de Beheerder en dat alle activa (en passiva) van Duprofa 
Super Convenience Fund worden gehouden door Stichting Duprofa Super Convenience Fund en Stichting Duprofa Super Convenience Fund I waarvan het bestuur 
wordt gevormd door dhr Jhr. A.C.H. Gevaerts MSc en dhr Jhr Ing F.R. Gevaerts van Geervliet ; 

5. zich te verplichten in Duprofa Super Convenience Fund met                                   participaties (minimale deelname van 4 participaties) deel te nemen.  Het 
deelnamebedrag bedraagt € 25.000 per participatie (exclusief maximaal 2% emissiekosten). Het deelnamebedrag dient na schriftelijke opgave van de Beheerder 
te worden overgemaakt op de Derdenrekening van Van der Stap Notarissen, onder vermelding van het aantal participaties en de naam van de participant;  

6. akkoord te gaan dat de definitieve deelname pas kan plaatsvinden nadat dit inschrijfformulier (met kopie legitimatie en indien van toepassing de 
legalisatieverklaring van een notaris, alsmede een kopie uittreksel handelsregister bij deelname door een rechtspersoon of onderneming) en het totale 
deelnamebedrag ontvangen zijn en volledige inschrijving op het benodigde participatiekapitaal heeft plaatsgevonden; 



 

 

7. kennis te hebben genomen van het feit dat de participaties nog moeten worden toegewezen. Toewijzing van participaties vindt in principe plaats op basis van de 
datum en het tijdstip van inschrijving. Inschrijving vindt plaats onder de voorwaarde dat ingeval Duprofa Property Management B.V. als initiatiefnemer van 
Duprofa Super Convenience Fund, de inschrijving niet accepteert, Duprofa Property Management V. op geen enkele wijze schadeplichtig zal zijn jegens de 
inschrijver; 

8. er mee bekend te zijn en akkoord te gaan dat a) inschrijvingen zonder opgaaf van redenen geheel of gedeeltelijk kunnen worden geweigerd; b) uitgifte van 
participaties aan de ondergetekende zal worden aangehouden indien om welke reden dan ook storting van het toegewezen deel van de deelnamesom niet of 
niet geheel heeft plaatsgevonden op of voor de aangegeven datum; c) tenzij de inschrijving is geweigerd of afgewezen, het niet tijdig voldoen van het 
toegewezen deel van de deelnamesom de inschrijver niet bevrijdt van de middels ondertekening van dit inschrijfformulier aangegeven verplichting tot afname 
van participaties; 

9. een onherroepelijke volmacht te verlenen, welke volmacht de toestemming omvat van ondergetekende aan de gevolmachtigden om tevens op te treden als 
gevolmachtigde(n) van de wederpartij bij de rechtshandelingen waarvoor ondergetekende deze volmacht verstrekt, aan ieder van (i) Duprofa Property 
Management B.V. en (ii) ieder van de notarissen, kandidaat-notarissen en medewerkers verbonden aan Van der Stap Notarissen te Rotterdam, zowel gezamenlijk 
als individueel handelend, om namens ondergetekende: 

a. participaties in Duprofa Super Convenience Fund uit te geven aan ondergetekende en die participaties te aanvaarden, en wel voor een zodanig 
aantal participaties als blijkt uit dit door ondergetekende ingevulde en ondertekende inschrijfformulier en met inachtneming van het hierboven 
onder de punten 6 tot en met 8 bepaalde omtrent de toewijzing van participaties; 

b. de fondsvoorwaarden betreffende Duprofa Super Convenience Fund te aanvaarden; en 
c. al datgene verder te verrichten dat te dezer zake nodig, nuttig of wenselijk is, 

alles met de macht tot substitutie.  

10. de (winst)uitkering te willen ontvangen op IBAN-rekeningnummer NL **** 

Getekend te                op  

 

Handtekening: 

 
  

 

*   s.v.p. doorhalen hetgeen niet van toepassing is 
**   s.v.p. kopie legitimatiebewijs (met doorhaling BSN) bijvoegen  
***   s.v.p. kopie uittreksel handelsregister rechtspersoon bijvoegen 
****  de tenaamstelling van deze bankrekening dient identiek te zijn aan de bankrekening waar de gelden voor de participaties van worden afgeschreven 

Gelieve het originele inschrijfformulier toe te zenden aan: 

Sheldon Invest, Antwoordnummer 9447, 1000 VP Oegstgeest. Info@sheldoninvest.nl 

ALLEEN VOOR DUPROFA   

Participant   Datum 

 ID  KvK 

Participaties AANTAL BEDRAG Verwerkt 

Definitief   Paraaf  

Garantiekapitaal   

Totaal   
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