
1. Cliënt

Tweede rekeninghouder

Initialen / Achternaam

Adres

Postcode / Woonplaats

Geboortedatum

Nationaliteit

Telefoonnummer

Mobiel telefoonnummer

E-mailadres

Bankrekeningnummer (IBAN)

Initialen / Achternaam

Adres

Postcode / Woonplaats

Geboortedatum

Nationaliteit

Telefoonnummer

Mobiel telefoonnummer

E-mailadres

Bedrijfsnaam

Juridische status

KvK nummer

LEI nummer

Bedrijfsgegevens (indien van toepassing)

3-3-7 maart 2026

Cliëntnummer (in te vullen door Wilgenhaege) 

Inschrijfformulier

Wilgenhaege Asset Management B.V.

Marktplein 47
2132 DA Hoofddorp 

KvK: 34359923 
IBAN: NL57 ABNA 0243 1882 34

Eerste rekeninghouder



2. U wenst aan te kopen

3-3-7 maart 2026
à € 1.000,- nominaal

Aantal
(minimaal 100)

Bedrag

+

U kunt het hierboven genoemde bedrag overmaken naar bankrekeningnummer NL57 ABNA 0243 1882 34 ten name van 
Wilgenhaege Asset Management B.V. Hoofddorp, onder vermelding van '3-3-7 maart 2026'.

De inschrijver(s) verklaart/verklaren kennis te hebben genomen van, en in te stemmen met, de volledige inhoud van het 
informatiememorandum en het Essentiële Informatiedocument en de rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien te 
aanvaarden. Het informatiememorandum en het Eid kunnen kosteloos worden opgevraagd bij Wilgenhaege Asset 
Management B.V., Marktplein 47, 2132 DA Hoofddorp.

3. Ondertekend door

Getekend te

Handtekening 
Eerste rekeninghouder

Datum

Handtekening 
Tweede rekeninghouder

Kosten 4%

Totaalbedrag

€

€

€



Aan de hand van de onderstaande passendheidstoets wint Wilgenhaege Asset Management B.V. (Wilgenhaege) 
informatie in over uw kennis en ervaring op het gebied van investeringen om te kunnen beoordelen of deze investeringen 
passend voor u zijn. De investering is passend indien aan de hand van onderstaande vragen is vastgesteld, dat u beschikt 
over de nodige kennis en ervaring om te begrijpen welke risico’s hieraan zijn verbonden.

In het geval van een en/of-rekening dient de onderstaande vragenlijst te worden ingevuld door de eerste rekeninghouder. 
De door middel van de vragen vastgestelde passendheid zal gelden voor beide rekeninghouders.

Passendheidstoets

Depotnummer (in te vullen door Wilgenhaege) 

Wilgenhaege Asset Management B.V. waarschuwt dat u voor deze investering niet over voldoende kennis en ervaring 
beschikt om te begrijpen welke risico’s hieraan verbonden zijn. Investeren zonder te begrijpen welke risico’s hieraan 
verbonden zijn, wordt door Wilgenhaege Asset Management B.V. afgeraden. Immers, per (voorgenomen) aankoop dient u zelf 
vast te kunnen stellen of u het risico van eventuele verliezen uit hoofde van uw investering accepteert en kunt dragen. Mocht 
u echter ondanks deze waarschuwing besluiten te investeren, dan aanvaardt Wilgenhaege Asset Management B.V. geen
aansprakelijkheid voor de gevolgen van uw keuze.

De risico’s van (voorgenomen) investeringen kunnen sterk uiteenlopen. In het algemeen geldt: ‘hoe hoger het verwachte 
rendement, hoe groter de kans op substantiële verliezen’. Wij raden u aan uitsluitend te investeren in producten waarvoor u 
beschikt over voldoende kennis en ervaring en waarvan u de risico’s begrijpt.

Waarschuwing niet-passendheid indien u één van bovenstaande vragen met ‘nee’ heeft beantwoord.

Algemene waarschuwing

Datum

Handtekening 
Tweede rekeninghouder

Getekend te

Handtekening 
Eerste rekeninghouder

Vragen

4.  Belegt u met geld dat u voor de duur van de 
looptijd van het product in beginsel niet nodig 
hebt?

 Ja

 Nee

5.   U begrijpt dat u uw inleg deels of geheel kunt 
verliezen?  Ja

 Nee 

6. U begrijpt dat u een kredietrisico loopt op de
uitgevende instelling van het product?  Ja

 Nee 

Vragen

1.  Heeft u ervaring met beleggen?  Ja

 Nee

2.  Heeft u kennisgenomen van de brochure 
en het essentiële informatiedocument?  Ja

 Nee 

3.  Bent u bekend met de werking van het het 
bovengenoemde product?  Ja

 Nee 
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