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Dit betreft het inschrijfformulier voor R3FUND Residential Amsterdam 2 C.V. (het Fonds) en maakt onderdeel 

uit van het Informatiememorandum. Termen met een hoofdletter hebben de betekenis zoals beschreven in 

de Definities van het Informatiememorandum. 

A. Informatie

In geval van een natuurlijk persoon 

Naam: 

Geboortedatum: 

Geboorteplaats: 

Geboorteland: 

Huwelijkse staat: 

Adres: 

Stad: 

Postcode: 

Land: 

tel: 

e-mail:

Bankrekeningnummer: 

Graag bijvoegen: (i) kopie paspoort en (ii)een verklaring herkomst vermogen (zie einde formulier) 

In geval van een rechtspersoon 

Naam: 

KvK: 

Adres: 

Stad: 

Postcode: 

Land: 

Contactpersoon: 

tel: 

e-mail:

Graag bijvoegen: (i) kopie statuten, (ii) uittreksel kamer van koophandel, (iii) organogram rechtspersoon en 

aandeelhouder(s) tot en met de individuele UBO’s, (iv) kopie paspoorten van vertegenwoordigingsbevoegde 

en UBO’s, (v) verklaring herkomst vermogen UBO’s (zie einde formulier). 

Een UBO (Ultimate Benefical Owner) is elke natuurlijk persoon die direct of indirect meer dan 25% van de 

aandelen of stemrechten heeft. 
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B. Inschrijving en verklaring

Ondergetekende schrijft zich hierbij in voor Participaties in het Commanditaire Kapitaal van het Fonds 

Aantal Bedrag (EUR 10.000 per Participatie) 

Participaties 

Het minimaal aantal af te nemen Participaties bedraagt tien (10). 

Ondergetekende gaat akkoord met alle voorwaarden zoals vermeld in het Informatie Memorandum, CV 

Voorwaarden en de initiële Beheerovereenkomst tussen de Beheerder en het Fonds. 

Het investeringsbedrag voor de Participaties dient te worden overgemaakt van de in dit inschrijfformulier 

genoemde bankrekening op naam van de Participant. 

Inschrijving voor het in dit formulier genoemde aantal Participaties is onherroepelijk en kan dus niet meer 

worden ingetrokken. 

De Beheerder bericht uiterlijk 24 mei 2021 hoeveel Participaties zijn toegewezen. De toewijzingsprocedure 

staat beschreven in Hoofdstuk 11 van het Informatiememorandum. 

De Beheerder kan meer informatie opvragen al dan niet in verband met de WWFT (Wet ter voorkoming van 

witwassen en financieren van terrorisme). 

Participaties worden uitgegeven bij toetreding tot de CV middels een notariële overeenkomst. Hiertoe 

ontvangt elke Participant een te legaliseren volmacht van de notaris (Holdinga Matthijssen Kraak). 

Handtekening 

Naam: 

Datum: 

Het inschrijfformulier en bijlagen kunnen worden gemaild aan info@r3fund.nl of per post aan R3Fund Asset 

Management B.V., Waalstraat 31, 1078 BR, Amsterdam. 
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HERKOMST VAN DE GELDMIDDELEN 

Bron van herkomst van middelen geïnvesteerd in Fonds 

Herkomst middelen Toelichting 

 Arbeid uit loondienst 

 Spaargeld 

 Ontvangen erfenis 

 Opbrengsten uit 

investeringen 

 (Verkoop)opbrengst 

vastgoed 

 Inkomsten uit 

ondernemersactiviteiten 

 Familievermogen 

 Andere herkomst 
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