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Natuurlijk persoon 
 
1. VERZOEK OM UITGIFTE PARTICIPATIES 
 
Ondergetekende (de “participant”) wil participaties aankopen in TIGfund (“het fonds”) voor een bedrag van  

€ ………………………………….. (bij eerste inschrijving tenminste € 100.250).  

Dit bedrag zal worden overgemaakt op bankrekeningnummer van Stichting Bewaarder TIGfund, (de “bewaarder”), 
zoals vermeld op pagina 4 van dit formulier.  

 
2. PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Gegevens participant 

Naam   

Adres  

Postcode en woonplaats   

Telefoonnummer    

E-mail   

Geboortedatum   

Nationaliteit   

Burgerservicenummer/TIN   

IBAN1, 2  

Beroep/Voormalig beroep  

Politiek prominent persoon3 (ofwel 
“PEP”: publicly exposed person) ¨ Nee     ¨ Ja, toelichting: 

 
1. Wanneer er een rekening is zonder IBAN-nummer, dan gebruikt u dat rekeningnummer. 
2 Tenaamstelling van bankrekeningnummer dient gelijk te zijn aan tenaamstelling participaties. 
3. Onder politiek prominent persoon (ofwel “PEP) wordt verstaan: 

(i) Iemand die een prominente publieke functie bekleedt. Dat is in ieder geval: 
a. Een staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris; 
b. Een parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan; 
c. Een lid van het bestuur van een politieke partij; 
d. Een lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst 

waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat; 
e. Een lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank; 
f. Een ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten; 
g. Een lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf; 
h. Een bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie 

bij een internationale organisatie.  
(Middelbare of lagere functionarissen vallen hier niet onder.) 

(ii) Familierelaties van een PEP: 
a.  De echtgenoot van de PEP of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot wordt aangemerkt; 
b.  Een kind van een PEP, de echtgenoot van dat kind of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot van dat 

kind wordt aangemerkt; 
c.  Een ouder van een PEP.  

(iii) Personen bekend als naaste geassocieerde van een PEP: 
a.  Een natuurlijke persoon van wie bekend is dat deze met PEP de gezamenlijke uiteindelijk belanghebbende is van een 

juridische entiteit of een juridische constructie, of die met PEP andere nauwe zakelijke relaties heeft;  
b.  Een natuurlijke persoon die de enige uiteindelijk belanghebbende is van een juridische entiteit of juridische 

constructie waarvan bekend is dat deze is opgezet ten behoeve van de feitelijke begunstiging van een PEP.  
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3. HERKOMST VAN HET IN HET FONDS TE BELEGGEN GELD 
 
De herkomst van het in het fonds te beleggen geld is (er kunnen meerdere vakjes worden aangekruist): 

¨ Inkomen uit werk in loondienst  
¨ Spaargeld  
¨ Ontvangen erfenis  
¨ Opbrengsten uit investeringen 
¨ Verkoopopbrengst vastgoed 
¨ Inkomsten uit actieve ondernemingsactiviteiten 
¨ Inkomsten uit voormalige ondernemingsactiviteiten 
¨ Familievermogen  
¨ Anders, te weten:……………………………………………………………………………………………. 
 
(Het is mogelijk dat wij, ter voldoening aan onze wettelijke verificatieplicht, ondersteunende documenten bij u opvragen.)  
 
4. VERKLARING BELASTINGPLICHT 

Toelichting 
Op grond van de Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) en de OECD Common Reporting Standard 
for Automatic Exchange of Financial Account Information (“CRS”) zijn wij verplicht u te vragen waar u 
belastingplichtig bent (uw “fiscale woonplaats”). Verder zijn wij verplicht om over bepaalde fiscaal relevante 
informatie te rapporteren aan de Nederlandse belastingdienst en in bepaalde gevallen (via de Nederlandse 
belastingdienst) buitenlandse fiscale autoriteiten.  

In verband hiermee graag hieronder de juiste antwoorden aankruisen en aanvullen waar nodig. 
 
Bent u belastingplichtig in Nederland? 
(Aankruisen wat juist is) 
o Ja 
o Nee  
 
Bent u belastingplichtig in de Verenigde Staten? (Wel of geen “US Person”) 
(Aankruisen wat juist is) 
o 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 identifying number” (U.S. TIN) is_______________. 

o 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 (graag bijvoegen: kopie “Certificate of Loss of Nationality of the United 
States”). 

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

 
Bent u belastingplichtig in een ander land dan Nederland en de VS? 
(Aankruisen wat juist is) 
o Nee  
o Ja.  Naam land: 

  Belastingnummer: 
  



INSCHRIJFFORMULIER TIGfund        
 

3 
 

5. OVERIGE VERKLARINGEN EN ONDERTEKENING 
 
Door ondertekening van dit participatieformulier verklaart de participant het volgende aan de beheerder van het fonds 
(Tree International Group BV, hierna: de “beheerder”): 
1. Ik ben bekend met de inhoud van het informatie memorandum van het fonds (het “informatie memorandum”). 
2. Door toetreding tot het fonds aanvaard ik de rechten en verplichtingen als participant zoals beschreven in het 

informatie memorandum en ben ik gebonden aan de inhoud van het informatie memorandum.  
3. Ik voldoe aan het volgende beleggersprofiel: 

• Ik ben bereid om het risico van (aanzienlijke) waardevermindering van de belegging te nemen en kan dat 
risico ook dragen;  

• Het belang in het Fonds zal slechts een gedeelte van mijn totale beleggingen vertegenwoordigen;  
• Ik heb geen inkomsten uit deze belegging nodig;  
• Ik accepteer een beperkte liquiditeit van mijn belegging (uittreding is slechts éénmaal per maand mogelijk);  
• Ik ben voornemens mijn belegging in het Fonds tenminste voor een periode van 5 tot 10 jaar aan te houden. 

4. Ik neem niet deel voor rekening en risico van een ander. 
5. Ik ben ervan op de hoogte dat het Fonds niet onder het toezicht van de AFM valt omdat artikel 2:66a van de 

Wet op het financieel toezicht van toepassing is. 
6. Ik ben er mee akkoord dat de door mij verstrekte gegevens gebruikt worden door de beheerder in verband met 

de administratie en bewaking van mijn uit mijn deelname aan het fonds voortvloeiende rechten en plichten en 
ter voldoening aan wettelijke verplichtingen.  

7. Als er een wijziging optreedt in de door mij in dit formulier verstrekte gegevens zal ik de beheerder daarvan 
onmiddellijk op de hoogte stellen. 

 
 
 
Plaats:   Datum:    
 
 
 
 
Handtekening participant:   
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MEE TE STUREN DOCUMENTEN, STORTING, KOERS VAN UITGIFTE EN KOSTEN 
 
Mee te sturen documenten 
In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de “Wwft”) dienen de volgende 
documenten met de inschrijving meegestuurd te worden:  
(i) Een kopie van het legitimatiebewijs van de participant (paspoort, (Europees) rijbewijs of Nederlandse 

identiteitskaart (N.B.: bij identiteitskaart en rijbewijs is een kopie van de voor- en achterzijde vereist!);  
(ii) Een kopie bankafschrift waaruit naam en adres van de participant blijken. 
 
Storting  
Het bedrag dient uiterlijk op de werkdag voor het begin van de maand bijgeschreven te zijn op onderstaande 
rekening: 
  

Naam Bank:   ABN AMRO BANK N.V. 
Ten name van:   Stichting Bewaarder TIGfund  
IBAN:   NL68 ABNA 0457160918  
BIC:   ABNANL2A 

 
Het gestorte bedrag dient afkomstig te zijn van een bankrekening op naam van de participant, aangehouden bij een 
bank gevestigd in een lidstaat als omschreven in de Wwft. (De tenaamstelling van die rekening dient hetzelfde te zijn 
als die vermeld in punt 1 van dit inschrijfformulier). Indien hieraan niet is voldaan kan de inschrijving helaas niet 
geaccepteerd worden. In dat geval zal het door de participant op de bankrekening van de bewaarder gestorte bedrag 
per direct worden teruggestort op de rekening waarvan het bedrag is ontvangen.  
 
Koers van uitgifte 
Conform het informatie memorandum geschiedt de toekenning van participaties 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 de bewaarder is ontvangen.  
 
Kosten 
Toetreding geschiedt onder inhouding van 0.25% toetredingskosten.  
 
Dit formulier sturen of mailen naar:  
 
AssetCare B.V. 
T.a.v. Administratie TIGfund 
Eurocenter 1  
Verdieping 7 
Barbara Strozzilaan 310 
1083 HN Amsterdam 
 
Email: info@assetcare.nl 
Telefoon: 020 470 3550 
 
 
 

 


