
                     Inschrijfformulier Super Winkel Fonds NV November 2017  
                                  Het formulier en de betaling dienen uiterlijk 30 november 16.00 uur door ons te zijn ontvangen 

 

De ondergetekende (indien wordt ingeschreven met een rechtspersoon handelt ondergetekende als haar 

vertegenwoordiger en contactpersoon), 

Voorletters en achternaam:  M/V* 

Straat en huisnummer:  

Postcode en Woonplaats:   

Telefoonnummer:                                                             Mobiel: 

E-mailadres:  

IBAN rekeningnummer:  

*Omcirkelen wat van toepassing is 

Aanvullende gegevens Rechtspersoon (indien van toepassing) 

Rechtspersoon:  

Correspondentieadres:  

Postcode en Vestigingsplaats:   

Naam (uiteindelijke) houder 
van meer dan 25% van de 
aandelen** 

 

 

**Indien dit een andere persoon is dan hierboven ingevuld, stuurt u dan ook een kopie ID van deze persoon mee. 

Verklaart hierbij, op de voorwaarden van het prospectus van Super Winkel Fonds N.V. van 24-8-2017 in  
te schrijven voor __________  certificaten (minimaal 300) van aandelen Super Winkel Fonds.  
 

 

 

Uitgifteprijs 

In de uitgifteprijs is een opslag verwerkt van € 2,50 bovenop de handelswaarde. Deze opslag houdt verband met de kosten voor 

de opbouw van de huidige vastgoedportefeuille en dient ter dekking van de met de Emissie gepaard gaande kosten. De 

uitgifteprijs is afhankelijk van het moment waarop zowel het volledig ingevulde inschrijfformulier (inclusief de opgevraagde 

bijlagen) als de betaling van de deelnamesom door de beheerder is ontvangen. Wordt zowel de volledige inschrijving als de 

betaling van de deelnamesom, uiterlijk om 16.00 uur op de laatste werkdag van een maand ontvangen, dan wordt de uitgifteprijs 

gebaseerd op de handelswaarde van die betreffende maand. 

Betaling 

Ondergetekende verbindt zich het verschuldigde bedrag vóór 30 november 16.00 uur over te maken op bankrekeningnummer 

IBAN: NL97ABNA0243223404, ten name van Stichting Administratiekantoor Super Winkel Fonds. Indien uw inschrijving niet 

(volledig) kan worden toegewezen, dan wordt (dit deel van) de som uiteraard geretourneerd. Na betaling ontvangt u uiterlijk de 

vijfde werkdag van de daaropvolgende maand de bevestiging van uw deelname.  

 

Aldus ondertekend te:  _____________________ Datum: ___________________ 

 
Handtekening(en):  

 
 

Door ondertekening van dit formulier verklaart u ook akkoord te gaan met het per email of via myAnnexum ontvangen van alle informatie.  

 

 
Per post kan ook: Antwoordnummer 47292, 1070 VC Amsterdam. Let op: post naar antwoordnummers is 5 dagen langer onderweg dan reguliere post! 
 

Relatiecode:  

Let op: stuur altijd een kopie van uw ID 

en, indien van toepassing, uittreksel 

KvK mee! 

certificaten x  

uitgifteprijs € 34,90 = € _____________+ 2% emissiekosten = totaal € ________________ 

Scan dit formulier of maak een foto met uw mobiele telefoon en mail het, samen met kopie ID en eventueel uittreksel  

KvK, naar: inschrijven@annexum.nl 
 

mailto:inschrijven@annexum.nl

