Aanmeldformulier handelsplatform
ForFarmers
Wij wijzen u erop dat voor deelname aan het handelsplatform een bedrag in rekening wordt gebracht. Van
of namens ForFarmers B.V. ontvangt u hiervoor een factuur. Het huidige tarief is € 60,00 incl. BTW per
jaar. Het tarief kan worden gewijzigd en/of geïndexeerd.

Data

Uw gegevens

Bedrijfsnaam (indien van toepassing*)
Rechtsvorm (indien van toepassing)
KvK nummer (indien van toepassing)
Voorletters
Tussenvoegsels
Achternaam
Geslacht (M/V)
Adres
Postcode
Woonplaats
Land
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)
Emailadres**)
Telefoonnummer
IBAN-code**)
BIC-code**)
Tenaamstelling bankrekening ***)
BSN nummer
Bent u lid van de coöperatie? Ja/Nee
Verplicht in te vullen indien u geen lid bent van
de coöperatie:
Wat is uw beroep? Wat zijn de bedrijfsactiviteiten?
Wat is de herkomst van het vermogen dat u inbrengt
op het handelsplatform? (denk hierbij aan winst uit
onderneming, inkomen, sparen, erfenis etc****)

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

*) Uittreksel Kamer van Koophandel dient te worden meegestuurd. Maximaal drie maanden oud.
**) Verplicht invullen
***) De rekening moet op naam staan van de deelnemer (natuurlijk persoon of rechtsvorm)
****) uw gegevens worden gebruikt voor het beoordelings- en acceptatiebeleid van Van Lanschot
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Van Lanschot zal uw gegevens zorgvuldig en met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens
verwerken. Uw gegevens worden opgenomen in de administratie van Van Lanschot. De verwerking van uw
gegevens is door Van Lanschot aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te 's-Gravenhage
en geschiedt in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsuitvoering. Voorts is het u bekend dat: 1) uw
gegevens worden gebruikt voor het beoordelings- en acceptatiebeleid, het aangaan en uitvoeren van
overeenkomsten en het afwikkelen van transacties in Financiële Instrumenten en 2) uw gegevens kunnen
worden geanalyseerd voor statistische en wetenschappelijke doeleinden. Tot slot geeft u door ondertekening
toestemming voor de verwerking van uw gegevens door van Lanschot en/of één of meer van de
dochtervennootschappen en/of deelnemingen van Van Lanschot. U kunt uw gegevens te allen tijde opvragen
en verzoeken om deze te laten corrigeren of verwijderen.
Graag het compleet ingevulde aanmeldformulier na ondertekening retourneren. Tevens dienen wij een kopie
van legitimatie(s) en een uittreksel Kamer van Koophandel (indien van toepassing) te ontvangen. Graag
retourneren naar:
F. van Lanschot Bankiers N.V.
Equity Management Services (EMS)
Antwoordnummer 1354
1300 VE ALMERE
Door ondertekening verklaart u mede Géén US person te zijn. U bent US person indien u: een paspoort van
de Verenigde Staten bezit of woonachtig bent in de Verenigde Staten of belastingplichtig bent in de
Verenigde Staten). Dit geldt eveneens voor alle andere wettelijke vertegenwoordiger bij een rechtspersoon.
Tevens gaat u akkoord met de handelsovereenkomst. Deze is te vinden op www.forfarmers.eu.
Voor akkoord:
Naam: ……………………….......................
Datum: ……………………………………...
Handtekening: ……………………………...
N.B. In het geval de eigenaar van de Financiële Instrumenten natuurlijke personen zijn die tezamen deze
rechten houden (bijvoorbeeld maatschap of vof), dan dient dit formulier te worden ondertekend door alle
houders van de Financiële Instrumenten. U dient dan ook allen een kopie van een geldige legitimatie toe te
voegen. Bij een rechtspersoon dienen de alleen/zelfstandige bevoegde bestuurder(s) het formulier te
ondertekenen en een kopie legitimatie toe te voegen.
Voor akkoord:

Voor akkoord:

Naam: ............................................................

Naam:…........................................................

Datum: ...........................................................

Datum:….......................................................

Handtekening: ...............................................

Handtekening: ...............................................

Voor akkoord:

Voor akkoord:

Naam: ............................................................

Naam: ............................................................

Datum: ...........................................................

Datum:...........................................................

Handtekening: ...............................................

Handtekening: …............................................
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