
SYNVEST GERMAN REALESTATE FUND
 ZAKELIJK DEELNAMEFORMULIER

Deelnemen in het SynVest German RealEstate Fund is eenvoudig.

Stuur dit compleet ingevulde formulier (inclusief intakeformulier zakelijke cliënten) met:

• Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (voor en achterzijde met uw naam en burgerservicenummer) 

Wij hebben dit nodig om te kunnen voldoen aan de wettelijke regels rondom de identificatieplicht
• Een kopie uittreksel Kamer van Koophandel  

Niet ouder dan 6 maanden
• Een kopie Kamer van Koophandel uittreksel UBO-register  

Per e-mail naar info@synvest.nl of per post naar:

SynVest 

Antwoordnummer 39165

1090 WC Amsterdam

Maak uw inleg over op:

• IBAN:    NL02ABNA0605822948

• Ten name van:   Stichting Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen 

• Onder vermelding van:  Uw voorletters, bedrijfsnaam en geboortedatum

SynVest is wettelijk verplicht cliëntenonderzoek te doen. Het kan zijn dat wij naar aanleiding van ontvangen documenten  

en/of stortingen aanvullende vragen hebben. Wij kunnen u pas als belegger accepteren nadat ons cliëntenonderzoek is afgerond.  

We behouden ons het recht voor uw aanvraag niet in behandeling te nemen en eventueel de overgemaakte betaling terug te storten.



 Nieuwe klant           Bestaande klant*  contractnummer

Bedrijfsnaam: 

Straat:   Nr.:  

Postcode:   Plaats:

Kamer van Koophandel nummer:    Fiscaal nummer:

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:  Dhr.             Mevr.

Nummer legitimatiebewijs:   IBAN:

Telefoon:   

E-mail:     (verplicht)

N L

SYNVEST GERMAN REALESTATE FUND

Gegevens klant

De belegging

B. Maandelijkse inleg van     euro (minimaal € 100). 

 Vul voor een automatische incasso de achterzijde ‘Machtiging doorlopende SEPA incasso’ in.

Voorschotdividend

Het dividend wordt automatisch voor u herbelegd. Kruis aan als u het dividend wilt laten uitkeren.

A. Eenmalige inleg van     euro. 

Startdatum:

 en/of

 Ja, ik wil het dividend maandelijks op mijn rekening ontvangen (mogelijk vanaf € 5.000)

Tenaamstelling IBAN moet gelijk zijn aan de bedrijfsnaam zoals hierboven ingevuld.

Eerste dag van de maand volgend op de datum van ontvangst van het geld.

* U hoeft uw contactgegevens niet in te vullen en kunt verder gaan naar “de belegging”



Akkoordverklaring

Ik verklaar dat mijn bedrijf:

1. Kennis heeft genomen van en akkoord ga met:

 - het prospectus van het fonds

 - de Essentiële-informatiedocument van het fonds

2. Pas certificaathouder wordt vanaf het moment waarop:

 - ik de eerste storting op de rekening van de stichting heb bijgeschreven

 - het fonds mij als belegger toelaat

 - het fonds aandelen aan de stichting heeft uitgegeven, en

 - de stichting de deelcertificaten aan mij heeft toegekend. 

3. De belegging(en) zelfstandig beheerd en kiest voor een ‘excecution only’ met de daarbij behorende risico’s. Deze dienstverlening biedt SynVest 

klanten aan die vinden dat ze voldoende beleggingskennis en -ervaring hebben om zelfstandig en met eigen verantwoordelijkheid te beleggen. 

SynVest voert alleen de orders uit die op eigen initiatief en voor eigen risico doorgeef. SynVest toetst transacties niet aan een eventueel 

beleggersprofiel.

4. (Fiscaal) inwoner ben van Nederland en geen US Person. In de andere gevallen stuur ik het formulier ‘Bepalen fiscale status’ toe aan SynVest. Dit 

formulier is te downloaden op SynVest.nl.

5. Haar UBO(’s) ingeschreven heeft staan bij de Kamer van Koophandel.

Handtekening: Handtekening (bij gezamelijke bevoegdheid):

Datum:

Plaats:

Naam:

Datum:

Plaats:

Naam:

Intermediair:Heeft u dit deelnameformulier via een intermediair ontvangen dan kunt 

u dit hier aangeven. Bij deelname rechtstreeks kunt u dit vlak leeg laten.

I N V E S T E R I N G S M A K E L A A R   

SYNVEST GERMAN REALESTATE FUND



MACHTIGING DOORLOPENDE SEPA-INCASSO

Naam incassant: STAK SynVest Beleggingsfondsen

Adres: Paasheuvelweg 20

Postcode en plaats: 1105 BJ Amsterdam

Land: Nederland

Incassant ID: NL74ZZZ321067020000

Naam rekeninghouder:

Adres:

Postcode en plaats:

Contractnummer (indien bekend):

IBAN:

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:

• Stichting Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om 

een  bedrag van uw rekening af te schrijven en 

• uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting 

Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen. 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving 

contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Het bedrag wordt rond de 26ste van de maand automatisch geïncasseerd.

N L

Datum:

Plaats:

Naam:

Handtekening:

SynVest 

Paasheuvelweg 20

1105 BJ Amsterdam

020 - 23 51 490

info@synvest.nl

synvest.nl



Wat is het doel van dit formulier?

2. Informatie over de vertegenwoordiggingsbevoegde(n)

INTAKE FORMULIER ZAKELIJKE CLIËNTEN

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977 verplicht ons om een 
cliëntenonderzoek uit te voeren voordat wij uw organisatie als belegger mogen accepteren. Om dit onderzoek te kunnen doen 
hebben wij uw medewerking nodig. Indien wij het cliëntenonderzoek niet succesvol kunnen afronden, bijvoorbeeld omdat er
onduidelijkheid bestaat over de herkomst van de middelen of wie de uiteindelijke belanghebbende (“UBO”) is, dan mogen wij uw 
organisatie (nog) niet als belegger accepteren. 

Wij verzoeken u vriendelijk de, in dit formulier, verzochte informatie aan ons te verstrekken.  Het kan zijn dat wij naar aanleiding van 
de door u verstrekte gegevens nadere vragen moeten stellen. Wij zullen in dat geval contact met u opnemen. 

1. Informatie over uw organisatie

Wat zijn de gegevens van uw organisatie?

Welke natuurlijke personen vertegenwoordigen (al dan niet gezamenlijk) uw organisatie?

Naam entiteit

KvK-nummer

Wij verzoeken u een recent uittreksel van het register van de Kamer van Koophandel van deze entiteit mee te sturen.

Vertegenwoordiggingsbevoegde(n)

  Vertegenwoordiger 1 Vertegenwoordiger 2 Vertegenwoordiger 3

Voornaam(en)

Achternaam 

Adres 

Postcode 

Woonplaats

Geboortedatum

Geboorteplaats

Wij verzoeken u een kopie paspoort van iedere hierboven opgenomen persoon mee te sturen.



INTAKE FORMULIER ZAKELIJKE CLIËNTEN

(Alleen) indien één of meer rechtspersonen uw organisatie vertegenwoordigen, dan verzoeken wij u hieronder de 
zeggenschapsstructuur te omschrijven zodat duidelijk wordt welke natuurlijke persoon of personen uw organisatie uiteindelijk 
vertegenwoordiggen.

Omschrijving zeggenschapsstructuur

Wij verzoeken u van de relevantie rechtspersonen een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel mee te sturen en een kopie paspoort van de 

uiteindelijke natuurlijke persoon of personen die uw organisatie vertegenwoordigd of vertegenwoordigen.

3. Informatie over de UBO

Hieronder verzoeken wij u om aan te geven wie de UBO’s zijn van uw organisatie en welk soort belang de UBO hierin heeft. In 
de bijlage is uitgelegd hoe de wetgever “UBO” heeft gedefinieerd. (Indien uw organisatie een BV is met één natuurlijk persoon 
aandeelhouder, dan geeft u de naam van deze aandeelhouder op en vult u bij “Soort belang” in: Kapitaal; en bij
“Percentage”: 100%.)

  UBO 1 UBO 2 UBO 3

Voornaam(en)

Achternaam 

Adres 

Postcode 

Woonplaats

Geboortedatum

Geboorteplaats

Soort belang (kapitaal/stemrechten/
begunstigde van het
vermogen/ bijzondere
zeggenschap over vermogen)

Percentage belang

- Wij verzoeken u een kopie paspoort van iedere hierboven opgenomen persoon mee te sturen.
- Indien een hierboven opgeven UBO niet in het meegezonden uittreksel register van de Kamer van Koophandel van uw organisatie is genoemd als 100% 
aandeelhouder, dan wel als één van de vennoten, dan verzoeken wij u een structuuroverzicht mee te sturen waaruit blijkt dat de hierboven opgegeven UBO 
of UBO’s als zodanig kwalificeert of kwalificeren.



4. Informatie of de herkomst van middelen

INTAKE FORMULIER ZAKELIJKE CLIËNTEN

Hieronder verzoeken wij u de vragen te beantwoorden welke een indruk geven van de herkomst van middelen van uw organisatie. 
Wij verzoeken u de vragen zo volledig en duidelijk mogelijk te beantwoorden.

Wat zijn de activiteiten van uw organisatie? Indien uw organisatie deel uitmaakt van een groep, 
wat is de rol van de entiteit in de groep?

Indien uw organisatie deel uitmaakt van een groep, wat zijn de activiteiten van de groep?

Wat is herkomst van de middelen welke worden belegd bij SynVest? (Bijvoorbeeld: inkomsten uit de hierboven omschreven 
activiteiten, verkoop van de onderneming, verkoop bedrijfspand etc.)

5. Ondertekening

Ondergetekende(n) bevestigen bevoegd te zijn om de onder punt 1 genoemde entiteit te
kunnen vertegenwoordigen en dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Datum:

Naam:

Handtekening:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Datum:

Naam:

Handtekening:



Rechtspersonen

Feitelijke zeggenschap

BIJLAGE

Is uw organisatie een rechtspersoon, zoals bijvoorbeeld een vereniging, stichting, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, NV, 
BV of vergelijkbare buitenlandse rechtsvorm, dan is/zijn uw UBO(s) de natuurlijke persoon die: 

        - een direct of indirect belang heeft van meer dan 25% in het kapitaal van uw organisatie en/of
        - direct of indirect meer dan 25% van de stemrechten in de algemene vergadering van uw organisatie kan uitoefenen en/of
        - begunstigde is van meer dan 25% van het vermogen van een rechtspersoon en/of
        - een bijzondere zeggenschap heeft over meer dan 25% van het vermogen van uw organisatie.

Indien het niet mogelijk is om op grond van deze vier criteria één of meer UBO’s aan te wijzen, dan worden de natuurlijke personen 
die de feitelijke zeggenschap hebben over uw organisatie als (pseudo) UBO aangemerkt. Zie hieronder onder het kopje feitelijke
zeggenschap. 

Entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid

Is uw organisatie een personenvennootschap, zoals bijvoorbeeld een vof, cv of maatschap, of een vergelijkbare buitenlandse 
rechtsvorm, dan is uw UBO de natuurlijke persoon die:

        - bij ontbinding van uw organisatie recht heeft op meer dan 25% van de ontbonden gemeenschap en/of
        - recht heeft op meer dan 25% van de winsten van uw organisatie en/of
        - meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen in de besluitvorming van uw organisatie.

Indien het niet mogelijk is om op grond van deze drie criteria één of meer UBO’s aan te wijzen, dan worden de natuurlijke personen 
die de feitelijke zeggenschap hebben over uw organisatie als (pseudo) UBO aangemerkt. Zie hieronder.

Van feitelijk zeggenschap over een rechtspersoon of personenvennootschap is sprake als een
natuurlijke persoon:

        - de meerderheid van een toezichthoudend, leidinggevend of bestuurlijk orgaan kan benoemen of ontslaan,
        - de zeggenschap heeft over de meerderheid van de stemrechten,
        - op andere wijze een overheersende invloed heeft op de organisatie of
        - het recht heeft om over (een deel van) het vermogen van de organisatie te beschikken.

WIE ZIJN DE UBO’S VAN UW ORGANISATIE?


