
Inschrijfformulier

Double Dutch 24%

1. Eerste rekeninghouder

2. Tweede rekeninghouder

Initialen / Achternaam

Adres

Postcode / Woonplaats

Geboortedatum

Nationaliteit

Telefoonnummer

Mobiel telefoonnummer

E-mailadres

Initialen/ Achternaam

Adres

Postcode / Woonplaats

Geboortedatum

Nationaliteit

Telefoonnummer

Mobiel telefoonnummer

E-mailadres

Bedrijfsnaam

Juridische status

KvK nummer

LEI nummer

Bedrijfsgegevens (indien van toepassing)

Depotnummer (in te vullen door Wilgenhaege) 



De voorwaarden van Double Dutch 24% staan beschreven in het prospectus, de supplementen bij het prospectus en de 
definitieve voorwaarden (Final Terms) van dit product. De beslissing om Double Dutch 24% te kopen dient uitsluitend te worden 
genomen op basis van het prospectus, de supplementen bij het prospectus en de definitieve voorwaarden (Final Terms) van dit 
product.

De rekeninghouder(s) verklaart/verklaren: Kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de volledige inhoud van het 
prospectus, de supplementen bij het prospectus en de definitieve voorwaarden (Final Terms) van dit product. Deze documenten 
kunt u opvragen bij Wilgenhaege Capital Markets B.V. of downloaden op de website: 
www.wilgenhaege.nl/DD-24-note-voorwaarden

Getekend te

Handtekening 
Eerste rekeninghouder

Datum

Handtekening 
Tweede rekeninghouder

3. Wenst u aan te kopen

5. Vriendenkorting

6. Slotverklaring en ondertekening

Bent u nog geen client bij Wilgenhaege? Dan verzoeken wij u vriendelijk bij dit formulier een leesbaar kopie van een geldig 
legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) van de rekeninghouder(s) toe te voegen.

Indien een bekende van u ons heeft gewezen op de mogelijke interesse van u in Double Dutch 24%, dan verzoeken wij u vriendelijk de 
gegevens van deze persoon hieronder in te vullen. Zodoende kunnen wij de vriendenkorting4 met deze persoon verrekenen.

Naam

Mobiel telefoonnummer

E-mailadres

Double Dutch 24%
à € 1.000,- nominaal

Bemiddelingsfee 4%2

Totaalbedrag storting (nominale waarde inleg + bemiddelingsfee)3

Aantal 
deelnemingen1

Totale nominale
waarde inleg €

€

€

4. Identificatie

1 U kunt alleen inschrijven in veelvouden van 1.000 euro nominaal. Er geldt een minimum inschrijving van 10.000 euro nominaal (10 deelnemingen).

2 De bemiddelingsfee bedraagt éénmalig 4% over de nominale waarde (40 euro per deelneming van 1.000 euro Double Dutch 24%).

3 Het definitieve rentepercentage wordt op 4 december 2020 vastgesteld.

4  De voorwaarden van deze actie zijn beschreven in de “Voorwaarden ‘vriendenkorting’ beleggingsproducten”.  

Deze vindt u op www.wilgenhaege.nl/voorwaarden-vriendenkorting-beleggingsproducten

Het ingevulde inschrijfformulier kunt u met ons delen per e-mail via clientservices@wilgenhaege.nl
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