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INSCHRIJFFORMULIER EV MICRO COMPANIES GROWTH FUND - NATUURLIJK PERSOON 

 

Tenaamstelling bankrekening  ______________________________________________________________ 

Bankrekeningnummer (IBAN)  ______________________________________________________________ 

 

Gegevens inschrijver: 

Naam     ______________________________________________________________ 

Adres     ______________________________________________________________ 

Postcode / woonplaats / land  ______________________________________________________________ 

Telefoonnummer    ______________________________________________________________ 

E-mail     ______________________________________________________________ 

Geboortedatum    ______________________________________________________________ 

Geboorteplaats    ______________________________________________________________ 

Nationaliteit    ______________________________________________________________ 

Belastingplichtig in land(en)   ______________________________________________________________ 

Burgerservice- belastingnummer  ______________________________________________________________ 

 

Gegevens 2e inschrijver (bij gezamenlijke inschrijving):   

Naam     ______________________________________________________________ 

Geboortedatum    ______________________________________________________________ 

Geboorteplaats    ______________________________________________________________ 

Nationaliteit    ______________________________________________________________ 

Belastingplichtig in land(en)   ______________________________________________________________ 

Burgerservice- belastingnummer  ______________________________________________________________ 

 

  

INSCHRIJFBEDRAG 

De participant geeft te kennen participaties in EV Micro Companies Growth Fund te willen aankopen voor 1: 

 

Euro     ______________________________________________________________ 

     1 De minimale inschrijving bedraagt € 100.000 

 

Het bankrekeningnummer en de verdere aanwijzingen voor het overmaken van het inschrijfbedrag staan vermeld op de 

pagina met Belangrijke Informatie. 
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HERKOMST VAN HET IN HET FONDS TE BELEGGEN GELD 

Graag aankruisen wat de herkomst van de middelen is van de aldus overgeboekte gelden: 

Arbeid / Pensioen 

Investeringen / Beleggingen 

Erfenis 

Anders (licht toe):    ______________________________________________________________ 

  

ZELFCERTIFICERING 

Als gevolg van belastingwetgeving moeten wij bepaalde informatie verzamelen over de plaats waar de participant 

belastingplichtig is (fiscale woonplaats) en de participant classificeren overeenkomstig de belastingwetgeving. Bepaalde 

wet- en regelgeving, waaronder de Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) en de OECD Common Reporting 

Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information (“CRS”), maakt het mogelijk om bepaalde informatie 

automatisch te delen met de fiscale autoriteiten in andere landen. In bepaalde gevallen zijn wij verplicht om deze 

informatie te delen met de belastingdienst en/of de relevante fiscale autoriteiten. 

 

Graag aankruisen en aanvullen waar nodig: 

Ik verklaar dat ik geen Amerikaans staatsburger ben en niet woonachtig ben in de Verenigde Staten voor fiscale 

doeleinden.  

Ik bevestig hierbij dat ik geboren ben in de Verenigde Staten (of geboren ben op Amerikaans grondgebied), 

maar dat ik niet langer een Amerikaans staatsburger ben en dat ik vrijwillig mijn Amerikaans staatsburgerschap 

heb opgegeven. 

Ik bevestig hierbij dat ik een Amerikaans staatsburger ben en/of woonachtig ben in de Verenigde Staten voor 

fiscale doeleinden (groene kaart houder of inwoner onder de substantiële aanwezigheid test). Mijn ‘U.S. federal 

taxpayer identification number’ (U.S. TIN) is: ________________________________________________________ 

 

VERKLARING EN ONDERTEKENING 

Ik verklaar dat alle informatie die via dit inschrijfformulier aan de Administrateur van het EV Micro Companies Growth 

Fund wordt verstrekt, op waarheid berust en naar mijn beste weten accuraat en volledig is. Ik zeg hierbij toe de 

Administrateur onmiddellijk te informeren en te voorzien van gewijzigde informatie binnen 30 dagen nadat een 

dergelijke wijziging heeft plaatsgevonden en die ertoe leidt dat de eerder ontvangen informatie inaccuraat of onvolledig 

wordt. Indien er een wettelijke verplichting bestaat, verklaar ik hierbij dat de Administrateur mijn toestemming heeft om 

de informatie te delen met de belastingdienst en/of de relevante fiscale autoriteiten. Tevens heb ik kennis genomen van 

het Privacy Statement op de website van de Beheerder en ben ermee akkoord dat de door mij verstrekte gegevens 

gebruikt worden in verband met de administratie en bewaking van de uit mijn deelname aan het Fonds voortvloeiende 

rechten en plichten en ter voldoening aan wettelijke verplichtingen. 

 

Hiermee bevestig ik voor bovengenoemd bedrag te willen deelnemen in EV Micro Companies Growth Fund. Ik heb alle 

informatie, inclusief de pagina Belangrijke Informatie, op dit inschrijfformulier gelezen. Ondergetekende verplicht zich 

om de Beheerder, op eerste verzoek, die informatie te verschaffen die de Beheerder naar haar redelijk oordeel nodig 

heeft om te kunnen voldoen aan haar verplichting in verband met FATCA en CRS. Onder FATCA dient het Fonds te 

rapporteren over de belangen van US Persons (zoals gedefinieerd in FATCA). Onder CRS dient het Fonds participanten te 

identificeren en na te gaan in welk land zij fiscaal woonachtig zijn. Door ondertekening van dit inschrijfformulier verklaar 

ik bekend te zijn en akkoord te gaan met de inhoud van het Prospectus van het Fonds. Het Prospectus is verkrijgbaar bij 

de Beheerder van het Fonds, zijnde EValuation Capital Management B.V., De Boelelaan 7, 1083 HJ Amsterdam en is 

tevens te downloaden van de website van de Beheerder: www.evaluationcapital.com.   

 

Datum    Handtekening   Handtekening 2e inschrijver 

        Bij gezamenlijke inschrijving 

 

____________________________ 

Plaats     

 

 

____________________________ ______________________________ ______________________________ 
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BELANGRIJKE INFORMATIE 

 

 
Dit formulier tezamen met kopie identiteitsbewijs versturen aan de Administrateur van het Fonds 

 

Per email:   investors.nl@boldergroup.com. 

 

Dan wel per post:   Bolder Fund Services (Netherlands) B.V. 

Smallepad 30 F 

3811 MG Amersfoort 

 

 

Meesturen 

De participant dient in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (“Wwft”) zijn 

inschrijving vergezeld te doen gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs (in het geval van een 

identiteitskaart of rijbewijs is een kopie van zowel de voor- als ook de achterzijde vereist).  

 

Bij een gezamenlijke inschrijving dienen beide participanten het inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen en een 

kopie van een geldig identiteitsbewijs toe te sturen. Bij een gezamenlijke inschrijving dient het bedrag afkomstig te zijn 

van een bankrekening op naam van beide participanten. 

 

Storting 

Het bedrag dient overgemaakt te worden op: 

 

IBAN:  NL23 ISAE 0000 0056 05 (Caceis Bank, Netherlands Branch) 

Ten name van: Stichting Juridisch Eigendom EVMCGF 

 

In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (“Wwft”), dient de participant het 

bedrag over te maken van het bankrekeningnummer zoals vermeld op het inschrijfformulier. Bovendien dient de 

tenaamstelling van de bankrekening van de participant gelijk te zijn aan de tenaamstelling op het inschrijfformulier. 

 

Koers van uitgifte 

De participant gaat ermee akkoord dat toekenning van het aantal participaties dat zal worden verkregen geschiedt tegen 

de intrinsieke waarde van een participatie op de eerst mogelijke dag van toetreding na de dag waarop het bedrag 

vermeld op het inschrijfformulier door Stichting Juridisch Eigendom EVMCGF is ontvangen. Toetreding zal geschieden met 

inachtneming van toetredingskosten van 0,25% (volledig ten goede aan het Fonds ter dekking van de door het Fonds te 

maken transactiekosten).  

 

FATCA 

FATCA is een Amerikaanse belastingwetgeving die staat voor ‘Foreign Account Tax Compliance Act’. Deze richt zich op 

het identificeren van U.S. persons die een rekening ofwel financiële waarden aanhouden buiten de Verenigde Staten. In 

het verlengde van FATCA sluit de Nederlandse overheid een overeenkomst met de Verenigde Staten voor uitwisseling 

van de informatie over. 

 

U bent een US Person wanneer u voldoet aan één of meer van de onderstaande criteria: 

• U woont in de Verenigde Staten. 

• U bent een Amerikaanse staatsburger.  

• U heeft of had een bepaalde US Green Card. 

 

CRS 

CRS is de afkorting van Common Reporting Standard. De CRS is een systeem op grond waarvan CRS-landen gegevens 

over financiële rekeningen uitwisselen. Een CRS-land is een lidstaat van de Europese Unie en ieder land buiten de 

Europese Unie dat met een of meer andere landen een overeenkomst heeft gesloten om gegevens over financiële 

rekeningen uit te wisselen. 


