
Rekeninghouder(s):

Voor- en Achternaam

Telefoonnummer

Postcode en Plaats

Land

Adres

Man Vrouw

E-mail adres

Geboortedatum

Bedrijfsnaam

Uitschrijfformulier
OK Wereld Fonds

Indien wordt geconstateerd dat de Netto Vermogenswaarde van het Fonds ten gevolge van een fout van de Beheerder of de
Administrateur niet juist is vastgesteld, dan zal bij een afwijking van meer dan 1% de Netto Vermogenswaarde opnieuw worden
berekend en de gedane transacties worden gecorrigeerd.

Bedrag (in euro)

Geslacht

Mobiel:

Belangrijk: - Een minimum van EUR 100,000 dient belegd te blijven;
- De verkoopopbrengst wordt geboekt op uw tegenrekening bij uw huisbank, door u

 vermeld in uw (laatste) inschrijfformulier. Is door ons tijdig een schriftelijke opgave
 ontvangen inzake wijziging tegenrekeningnummer, dan zal laatstgenoemd nummer
 door ons worden gebruikt;
 - Dit uitschrijfformulier mag niet later dan vijf werkdagen voor de laatste werkdag van

de maand zijn ontvangen door de Stichting Effectenhuis Fondsen Bewaarder.

Verklaring
Ondergetekende verklaart dat zij/hij gelezen heeft en akkoord is met de inhoud van het prospectus van het OK Wereld Fonds
alsmede de voorwaarden van beheer en bewaring. Deze zijn op verzoek te verkrijgen van Het Effectenhuis Commissionairs B.V.,
of op te vragen via de website www.effectenhuis.nl.

Plaats

Datum

Graag dit uitschrijfformulier e-mailen of opsturen met een kopie van uw identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of ID kaart),
eventueel (voor juridische entiteiten) vergezeld van een kopie van de KvK, naar:

Stichting Effectenhuis Fondsen Bewaarder - Rokin 81-83 - 1012 KL - Amsterdam - Nederland
fondsen@effectenhuis.nl

Handtekening
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