
Indien een natuurlijk persoon als belegger wenst 

deel te nemen a.u.b. het onderstaande volledig invullen: 

 

De ondergetekende:

Achternaam 

Titel(s) 

Voorna(a)m(en) voluit 

Geslacht   man   vrouw  (keuze aankruisen s.v.p.)

Geboorteplaats

Geboorteland 

Geboortedatum 

Huisadres 

Postcode 

Woonplaats 

Telefoon 

Telefoon mobiel 

E-mail 

Rekeningnummer voor uitkeringen (IBAN)

Legitimatiebewijs*   paspoort   rijbewijs   identiteitskaart** 

Nr. legitimatiebewijs 

Afgegeven te 

Op 

Geldig tot 

Burgerlijke staat    gehuwd   ongehuwd   weduwnaar   weduwe   

 gescheiden** 

Indien gehuwd   met   zonder** huwelijkse voorwaarden 

Indien ongehuwd   met   zonder** het aangaan van 
geregistreerde partnerschapsvoorwaarden 

Personalia echtgeno(o)t(e)/partner** (indien van toepassing)

Achternaam 

Voorna(a)m(en) voluit 

Geslacht   man   vrouw  (keuze aankruisen s.v.p.)

Geboorteplaats 

Geboortedatum 

Participaties op naam van    alleen ondergetekende 

 zowel ondergetekende als ‘Personalia echtgeno(o)t(e)/partner**

S5 Forum Fonds 
derde tranche van de Vierde Emissie 

I N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R

Verklaring van deelname in S5 Forum Fonds

Zie ommezijde voor vervolg

Indien een rechtspersoon als belegger wenst

deel te nemen a.u.b. het onderstaande volledig invullen:

De ondergetekende:

Statutaire naam

Statutair adres

Vestigingsplaats

Postcode

Inschrijfnummer KvK***

Correspondentieadres

Postbus

Postcode

Plaats

Telefoon 

Telefoon mobiel 

E-mail

Rekeningnummer voor uitkeringen (IBAN)

Personalia vertegenwoordigingsbevoegde(n)****

Achternaam

Titel(s)

Voorna(a)m(en) voluit

Geslacht   man   vrouw  (keuze aankruisen s.v.p.)

Geboorteplaats

Geboortedatum

Legitimatiebewijs*   paspoort   rijbewijs   identiteitskaart**

Nr. legitimatiebewijs

Afgegeven te

Op

Geldig tot

*   a.u.b. kopie geldig legitimatiebewijs meesturen.
**  a.u.b. aankruisen hetgeen van toepassing is.
*** a.u.b. kopie recent uittreksel Handelsregister van rechtspersoon meesturen.
****  ingeval twee of meer bestuurders tezamen vertegenwoordigingsbevoegd zijn of enkel het gehele bestuur gezamenlijk  

vertegenwoordigingsbevoegd is a.u.b. de personalia van deze bestuurders separaat toevoegen als bijlage.



Verklaart bij deze:(1)

op basis van het aan hem/haar verstrekte Prospectus en supplement
1. deel te willen nemen in het beleggingsfonds S5 Forum Fonds, kantoorhoudende te Amsterdam met het doel een gezamenlijk voordeel te 

behalen door te beleggen in (register)goederen;
2. het Prospectus en supplement in zijn geheel te hebben gelezen en de daarin beschreven voorwaarden en risico’s te hebben begrepen en  

te accepteren, meer in het bijzonder:
 a. bekend te zijn en akkoord te gaan met de inhoud van de bepalingen van de Fondsvoorwaarden;
 b.   ermee in te stemmen dat de Houdster (Stichting S5 Forum Fonds) optreedt als houdster van alle rechten en verplichtingen van het Fonds; 

en
 c. ermee in te stemmen dat het beheer van het Fonds wordt uitgeoefend door de Beheerder;
3.  wel   niet (aankruisen wat van toepassing is) op grond van de WWFT aangemerkt wordt als ‘politiek prominent persoon’(2);
4. dat zijn/haar vermogen afkomstig is van (keuze aankruisen s.v.p.):  
  Verkoop onderneming, te weten:                                                                 (naam/soort onderneming/branche)
  Salaris/bonus van werk, te weten:                                                                 (naam/soort werk/branche)  
  Erfenis  

 Ondernemingsactiviteiten, te weten:                                                                (naam/soort onderneming/branche) 
  Anders, namelijk:                                                                 
5.   dit inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en voorts bekend te zijn en akkoord te gaan met de deelnameprocedure 

als beschreven in Sectie 11 van het Prospectus; en voorts:
6. zich te verplichten in het Fonds deel te nemen aan de derde tranche van de Vierde Emissie met                      (in te vullen)  

                                                                             (aantal voluit) Participaties en tot storting (van een bankrekening op naam van de  
ondergetekende zelf) van de deelnamesom welke per Participatie € 11.478,- (elfduizendvierhonderdachtenzeventig) bedraagt,  
te vermeerderen met de Emissievergoeding (zoals vermeld in het Prospectus).  
De totale deelnamesom dient op eerste aangeven van de Beheerder te worden overgemaakt op rekeningnummer NL17 INGB 0656 5933 93 
t.n.v. Stichting S5 Forum Fonds onder vermelding van het aantal Participaties en de naam van diegene die opteert voor deelname aan de  
derde tranche van de Vierde Emissie van het Fonds. Niet-tijdige storting van de deelnamesom, tot storting waarvan ondergetekende zich 
verplicht middels ondertekening van dit inschrijvingsformulier, kan tot gevolg hebben dat ondanks tijdige ontvangst van dit inschrijvings- 
formulier door de Beheerder geen Participaties worden toegewezen;

7. een onherroepelijke - behoudens het zich voordoen van de situatie als beschreven in Sectie 11.3 van het Prospectus - volmacht te verlenen 
aan de Beheerder om namens de ondergetekende:

 a.  het bepaalde in de Fondsvoorwaarden te aanvaarden op grond waarvan de ondergetekende deelneemt en Participaties uitgegeven krijgt 
overeenkomstig de bepalingen in de Fondsvoorwaarden;

 b.  al hetgeen te doen wat de gevolmachtigde nodig, wenselijk of nuttig mocht oordelen, alles met het recht van substitutie. Ook indien de 
Beheerder als wederpartij van ondergetekende of namens een of meerdere andere betrokkenen optreedt bij de hiervoor bedoelde  
rechtshandelingen, is de Beheerder bevoegd gebruik te maken van de verleende volmacht;

8. bekend te zijn met het volgende en daarmee in te stemmen:
 a. Inschrijvingen kunnen zonder opgaaf van redenen geheel of gedeeltelijk door de Beheerder worden geweigerd;
 b.  In het geval dat het Beleggerskapitaal uiterlijk op 24 november 2022 niet bijeen is gebracht, dan kunnen de ondergetekende(n),  

noch de Beheerder, noch Stichting S5 Forum Fonds of het Fonds aan dit inschrijvingsformulier enig recht ontlenen;
 c.  Indien de financiële instelling waarvan het beoogd is dat die de hypothecaire financiering voor een Object en/of de bankrekening verstrekt, 

weigert de financiering en/of de bankrekening te verstrekken zonder uw identiteit te kennen, uw NAW gegevens worden verstrekt aan de 
financier/bancaire instelling waarbij zal worden bedongen dat uw gegevens onmiddellijk na gebruik worden vernietigd en geen kopie daarvan 
wordt achtergehouden door de financier/bancaire instelling; en

 d.  Indien de financiële instelling het verstrekken van de hypothecaire financiering van een Object/bankrekening van het Fonds weigert in 
verband met uw deelname aan het Fonds, uw inschrijving op en toewijzing van de Participaties komen te vervallen. In dat geval (i) ontvangt 
u hiervan schriftelijk bericht en (ii) kunt u geen rechten ontlenen aan uw inschrijving of toewijzing anders dan onverwijlde terugstorting van 
het bedrag als bedoeld onder punt 6 hierboven;

9.  door ondertekening van dit formulier akkoord te zijn dat alle informatievoorziening met betrekking tot S5 Forum Fonds per e-mail plaatsvindt;
10. op de hoogte te zijn van de privacy policy van Sectie5 die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens door Sectie5 

(zie www.sectie5.nl/privacy-policy).

GRAAG MAILEN NAAR: 
Info@sectie5.nl
EN HET ORIGINEEL VERZENDEN 
PER POST NAAR:
Sectie5 Beheer BV
Antwoordnummer 46029
1060 VB Amsterdam

Getekend te                                                op                              oktober 2022

Handtekening(en) 

(1)  De definities die gebruikt worden in dit inschrijvingsformulier en met een hoofdletter worden weergegeven,  
hebben dezelfde betekenis als vastgelegd in het Prospectus van S5 Forum Fonds.

(2) U wordt op grond van de WWFT als een politiek prominent persoon aangemerkt indien u, uw familie (echtgenoot, partner,  
kind, ouders) of een naaste geassocieerde (gezamenlijke uiteindelijke begunstigde) een van de volgende functies (heeft) bekleedt:

 a. Staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris;
 b. Parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;
 c. Lid van het bestuur van een politieke partij;
 d.  Lid van een Hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen  

geen beroep openstaat;
 e. Lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank;
 f. Ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten;
 g. Lid van een leidinggevend lichaam, toezichthoudend orgaan of bestuurslichaam van een staatsbedrijf;
 h. Bestuurder, plv. bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

Na(a)m(en)

S5 Forum Fonds 
derde tranche van de Vierde Emissie 

http://www.sectie5.nl/privacy-policy

