
2. Tweede rekeninghouder

Double Dutch 21%

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)

Pagina 1 van 3

1. Eerste rekeninghouder

Depotnummer (in te vullen door Wilgenhaege) 

Inschrijfformulier



De voorwaarden van Double Dutch 21% staan beschreven in het prospectus, de supplementen bij het prospectus en de 
definitieve voorwaarden (Final Terms) van dit product. De beslissing om Double Dutch 21% 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.4

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/double-dutch-21

3. Wenst u aan te kopen

5. Vriendenkorting

6. Slotverklaring en ondertekening

Bent u nog geen cliënt 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 21%, dan verzoeken wij u vriendelijk 
de gegevens van deze persoon hieronder in te vullen. Zodoende kunnen wij de vriendenkorting3 met deze persoon verrekenen.

Naam

Mobiel telefoonnummer

E-mailadres

Double Dutch 21%
à € 1.000,- nominaal

Bemiddelingsfee 4%2

Totaalbedrag storting (nominale waarde inleg + bemiddelingsfee)

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 21%).

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

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

4 Dit beleggingsproduct wordt verkocht op basis van execution only. Wilgenhaege Capital Markets B.V. verleent daarom geen beleggingsadvies.
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Aan de hand van de onderstaande passendheidstoets wint Wilgenhaege Capital Markets B.V. informatie in over uw kennis en ervaring op 
het gebied van effecten, teneinde te kunnen beoordelen of het aanschaffen van beleggingsproducten voor u passend is. Het aanschaffen van 
beleggingsproducten is passend indien aan de hand van onderstaande vragenlijst is vastgesteld, dat u beschikt over de nodige kennis en 
ervaring om te begrijpen welke risico’s aan het aanschaffen van beleggingsproducten zijn verbonden. In geval van een en/of-rekening dient 
de onderstaande vragenlijst uitsluitend te worden ingevuld door de eerste rekeninghouder. De door middel van de vragenlijst vastgestelde 
passendheid zal gelden voor beide rekeninghouders.

Passendheidstoets Double Dutch 21%

Indien uw score 15 punten of meer bedraagt, waarschuwt Wilgenhaege Capital Markets B.V. u hierbij dat u voor het aanschaffen van 
beleggingsproducten op basis van de door u ingevulde gegevens beschikt over onvoldoende kennis en ervaring om te begrijpen welke risico’s 
hieraan verbonden zijn. Het aanschaffen van beleggingsproducten zonder te begrijpen welke risico’s hieraan verbonden zijn, wordt door 
Wilgenhaege Capital Markets B.V. afgeraden. Immers, per (voorgenomen) Order dient u zelf vast te kunnen stellen of u het risico van eventuele 
verliezen uit hoofde van die Order accepteert en kunt dragen. Mocht u echter ondanks deze waarschuwing besluiten om beleggingsproducten 
aan te schaffen, dan aanvaardt Wilgenhaege Capital Markets B.V. geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van uw keuze.

De risico’s van (voorgenomen) Orders in Effecten kunnen sterk uiteenlopen. In het algemeen geldt: ‘hoe hoger het verwachte rendement, hoe 
groter de kans op substantiële verliezen’. Wat u hierboven heeft ingevuld over uw kennis en ervaring is bij iedere Order, en met name voor 
gestructureerde producten, van belang. Wij raden u aan uw Orders te beperken tot uitsluitend die producten ten aanzien waarvan u beschikt 
over voldoende kennis en ervaring en waarvan u de risico’s begrijpt. Orders in andere producten kunnen leiden tot verliezen waarvan u de 
hoogte van tevoren niet, of onvoldoende, heeft kunnen inschatten.

Waarschuwing niet-passendheid

Algemene waarschuwing

Datum

Handtekening 
Tweede rekeninghouder
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Getekend te

Handtekening 
Eerste rekeninghouder

Vragen  Score

1.  Hoeveel jaar ervaring 
heeft u met beleggen in 
beleggingsfondsen?

 A. Geen 3

 B. 1 t/m 2 jaar 2

 C. 3 t/m 5 jaar 1

 D. Meer dan 5 jaar 0

2.  Hoeveel jaar ervaring 
heeft u met beleggen in 
beleggingsproducten?

 A. Geen 3

 B. 1 t/m 2 jaar 2

 C. 3 t/m 5 jaar 1

 D. Meer dan 5 jaar 0

3.  Hoeveel jaar ervaring 
heeft u met beleggen in 
aandelen, obligaties of 
overige financiële  
instrumenten?

 A. Geen 3

 B. 1 t/m 2 jaar 2

 C. 3 t/m 5 jaar 1

 D. Meer dan 5 jaar 0

Vragen  Score

4.  Hoeveel beleggings-
transacties heeft u in de 
afgelopen 5 jaar 
ve rricht?

 A. Geen 3

 B. 
1 t/m 5 
transacties 2

 C. 
6 t/m 20 
transacties 1

 D. 
Meer dan 20 
transacties 0

5.   Wat is het gemiddelde 
volume van de onder 
vraag 4 genoemde 
beleggingstransacties 
geweest?

 A. 
Minder dan  
€ 1.000 3

 B. € 1.000 - € 2.500 2

 C. € 2.500 - € 7.500 1

 D. 
Meer dan  
€ 7.500 0

6.  Wat is uw werk- en 
denkniveau?  A. Lager onderwijs 3

 B. LBO 2

 C. MBO 1

 D. HBO / WO 0

Totaal score
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