
 

 
 
 

 
 

 

INSCHRIJFFORMULIER 
OPENEN NPEX-REKENING 

 
 

ACTIVINVESTOR REAL ESTATE N.V. 
[Gelieve in blokletters in te vullen. Uitsluitend volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen.] 

 
 
DE ONDERGETEKENDE  
 

Achternaam (voluit) : ...................................................................................................................... 

Voornamen (voluit) : ..................................................................................................... M / V 

Adres : ...................................................................................................................... 

Postcode en woonplaats : ...................................................................................................................... 

Land : ...................................................................................................................... 

E-mail adres : ...................................................................................................................... 

Telefoon overdag : .................................. Telefoon ’s avonds : .......................................... 

Telefoon mobiel : ...................................................................................................................... 

Geboortedatum : ...................................................................................................................... 

BSN-nummer (Sofi-nummer) : ...................................................................................................................... 

Bankrekening (tegenrekening) : ...................................................................................................................... 
 
 
Te dezen handelend (indien van toepassing s.v.p. invullen) als rechtsgeldige vertegenwoordiger van:  
 

Statutaire naam (voluit) : ...................................................................................................................... 

Statutair gevestigd te : ...................................................................................................................... 

 
Inschrijfnummer Handelsregister 
Kamer van Koophandel : ...................................................................................................................... 

Feitelijk adres : ...................................................................................................................... 

Postcode en vestigingsplaats : ...................................................................................................................... 
 
 
ActivInvestor Real Estate N.V. biedt u de mogelijkheid om dividend in contanten (inkomsten) of in aandelen te 
ontvangen (waardegroei). Ik wens mijn dividend in: 
 
□ Contanten    □ Aandelen  
 
 
ActivInvestor Real Estate N.V. maakt voor de beleggersadministratie gebruik van Stichting NPEX Bewaarbedrijf. 
Bovenstaande gegevens zullen worden gebruikt voor het kunnen openen van een NPEX-rekening. 



 

 
 
 
 
Over NPEX 
NPEX B.V. (NPEX) is een beleggingsonderneming met een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten. NPEX 
maakt een dagelijkse verhandelbaarheid op een efficiënte manier mogelijk. Naast inkoop door ActivInvestor Real 
Estate biedt NPEX u de mogelijkheid om via hun handelsplatform aandelen te kopen of te verkopen (secundaire 
markt). Ook hebt u op elk gewenst moment online inzicht in de status van uw belegging. 
 
Uw NPEX-rekening 
Voor de administratie van uw gegevens en de uitvoering van uw opdrachten opent NPEX bij de Stichting NPEX 
Bewaarbedrijf een rekening op uw naam. Door ondertekening van dit aanvraagformulier geeft u aan een NPEX-
rekening te willen openen bij de Stichting NPEX Bewaarbedrijf. U krijgt na uw aanmelding van NPEX een 
gebruikersnaam en een wachtwoord, waarmee u kunt inloggen en uw portefeuille kunt inzien. 
 
Reglementen 
Op uw relatie met NPEX, de Stichting NPEX Bewaarbedrijf en ondergetekende is het Reglement NPEX van toepassing. 
Dit Reglement is terug te vinden op de website (www.npex.nl). Door ondertekening van dit aanvraagformulier 
verklaart u het NPEX Reglement te hebben gelezen en hiermee akkoord te zijn. 
 
Informatieverstrekking  
U verklaart zich hierbij akkoord dat alle informatie, inclusief rekeningafschriften en andere opgaven, die u van NPEX of van 
de Stichting NPEX Bewaarbedrijf ontvangt per e-mail plaatsvindt, tenzij u uitdrukkelijk aangeeft dat u de informatie liever 
per post ontvangt. 
 
 
U kunt of NPEX een éénmalige en onherroepelijk machtiging geven een bedrag van uw tegenrekening (uw in het 
aanvraagformulier opgegeven bankrekening) af te laten schrijven of een bedrag zelf overboeken op uw NPEX 
rekeningnummer.  
 
 

 
□ Voor machtiging wordt u verzocht het onderstaande in te vullen: 
 
 
 De ondergetekende 
 (voornamen en familienaam voluit) 
  
 _________________________________________________________________________________ 
  
 verklaart hierbij: 
  
 NPEX, rekeningnummer NL 59 INGB 0661 4576 72 te machtigen éénmalig en onherroepelijk een bedrag van  
 
 in totaal € _____________________________ van uw bankrekening af te schrijven. 
 
 
 
 

 
 
Identificatie 
Beleggers dienen geïdentificeerd te worden met inachtneming van de Wet op het Financieel Toezicht en op grond 
daarvan uitgegeven regelgeving.  
Beleggers worden geïdentificeerd door middel van afgeleide identificatie. Uw overboeking dient te komen van een 
rekening op tenaamstelling van de inschrijver, binnen de EU gevestigd en die niet voorkomt op de zwarte lijst van De 
Nederlandsche Bank. U kunt geen spaarrekening opgeven.  
 
Voorwaarden inschrijving 
Inschrijving is uitsluitend mogelijk onder de voorwaarden zoals in het prospectus opgenomen. De initiële opdracht tot 
aankoop van aandelen dient minimaal € 5.000 (exclusief plaatsingskosten) te bedragen. 



 

 
 
 
 
In aanmerking nemende dat ondergetekende:  
 

 het prospectus van ActivInvestor Real Estate N.V. heeft gelezen en op basis van het prospectus zich wenst in te 
schrijven. 

 de Essentiële Beleggersinformatie van ActivInvestor Real Estate N.V. heeft gelezen en op basis van deze 
informatie wenst in te schrijven. 

 kennis heeft genomen en akkoord gaat met het Reglement Beleggingsrekeningen ActivInvestor Real Estate N.V.  

 door ondertekening van dit aanvraagformulier een NPEX rekening aanvraagt en krijgt, waarmee online toegang 
wordt verkregen tot de belegging in ActivInvestor Real Estate N.V.  

 
 

Datum Plaats Handtekening 
   

 
 

U dient de volgende bescheiden met dit rechtsgeldig ondertekend aanvraagformulier mee te sturen 
 Duidelijke kopie geldig legitimatiebewijs 

 Een gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden) (uitsluitend van 
toepassing voor particulieren die via een rechtspersoon willen deelnemen) 

 
 
Informatie 
Alle informatie die van belang is voor Beleggers en overige geïnteresseerden, waaronder het Prospectus, is 
gepubliceerd op de website: www.doubledividend.nl / www.activinvestor.com. Tevens kunnen wij deze informatie op 
uw verzoek kosteloos toezenden. Voor informatie kunt u ons bereiken op het volgende adres en telefoonnummer: 
 
ActivInvestor Real Estate N.V.  
Herengracht 252, 1016 BV  AMSTERDAM 
Telefoon 020 – 520 7660 
ddpf@doubledividend.nl 
 
Tevens kunt u contact opnemen met het plaatsingskantoor via welke u met de onderhavige propositie bent benaderd. 
Ook kunt u via deze weg inschrijfformulieren aanvragen voor deelname in een gemeenschap of voor een minderjarige.  
 

http://www.doubledividend.nl/
http://www.activinvestor.com/
mailto:info@activinvestor.com

