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Dit inschrijvingsformulier heeft betrekking op het Panther Fund (het “Fonds”). Termen in 

hoofdletters die in dit Inschrijvingsformulier gebruikt worden maar niet gedefinieerd zijn, hebben de 

betekenis die daaraan is toegekend in de voorwaarden van beheer en bewaring met betrekking tot 

het Panther Fund van 24 Februari 2020. (de “Fondsvoorwaarden”). 

 

De Administrateur: 

Asset Care B.V. 

T.a.v.: Het bestuur van Asset Care B.V. 

Betreft: Inschrijving met betrekking tot het Panther Fund 

Strawinskylaan 1425  

1077 XX Amsterdam (Nederland) 

Tel nr: 020-4703550  

E-mail: info@assetcare.nl 

 

Geachte Administrateur, 

Tot ons genoegen bevestigen wij onderstaand verzoek tot Inschrijving voor het Fonds: 

 

Naam Participatiehouder die geldt als  

eigenaar van de Participatie(s)1  

Adres            

Plaats             

Land            

Tel. nr.            

E-mail            

Geboortedatum       

Bankrekeningnummer2           

Burgerservicenummer3      

Inschrijvingsbedrag (EUR)4, 5         

Gewenste Inschrijvingsdatum         

 
 1 Bij inschrijving door 2 of meer personen, die gezamenlijk optreden, dient deze tabel voor alle deelnemers/inschrijvers 

afzonderlijk ingevuld te worden. 

2  Dit bankrekeningnummer dient op naam te staan van degene die in de eerste regel hierboven als eigenaar van de 

Participaties is geregistreerd. Indien er 2 of meer personen gezamenlijk optreden, dient dit bankrekeningnummer op naam 

te staan van alle deelnemers/inschrijvers. 

3 Het Burgerservicenummer is het identificatienummer voor belasting en sociale diensten voor Nederlandse staatsburgers. 

Graag Niet van toepassing invullen als u geen Nederlands staatsburger bent. 

4 Het minimum Inschrijvingsbedrag bedraagt EUR 100.000, of het equivalent daarvan in een andere valuta tegen de op dat 

moment geldende wisselkoers (zonder enige provisies, onkosten en andere kosten die afgetrokken zouden kunnen 

worden van het Inschrijvingsbedrag); Personen, die uit naam van anderen op Participaties inschrijven (en daardoor een 

indirect juridisch of economisch belang in de Participaties overdragen aan deze derden), zoals gevolmachtigden, 

effectengiro’s en beheersconstructies met specifieke doeleinden, kunnen alleen op Participaties inschrijven, als de 

begunstigden van hun deelname ieder individueel (en indirect) deelnemen in het Fonds voor een bedrag van EUR 

100.000, of het equivalent daarvan in een andere valuta, tegen de op dat moment geldende wisselkoers (zonder enige 

provisies, onkosten en andere kosten die afgetrokken zouden kunnen worden van het Inschrijvingsbedrag), of meer. 

5 Het minimum Inschrijvingsbedrag van een vervolginvestering bedraagt EUR 25.000. 



 
 

  2 

Hierbij verklaren en garanderen wij dat: 

• wij de Fondsvoorwaarden en het Informatiememorandum hebben ontvangen en hebben 

doorgenomen. Wij kennis hebben genomen van en akkoord gaan met de inhoud van de 

Fondsvoorwaarden, het Informatiememorandum en dit Inschrijvingsformulier; 

• wij over kennis en ervaring beschikken op financieel en zakelijk gebied en dat wij de baten 

en risico’s die gepaard gaan met het investeren in het Fonds kunnen beoordelen en 

evalueren; dat wij ons bewust zijn van de Risicofactoren en deze naar behoren onderzocht 

hebben waarbij wij rekening hebben gehouden met alle relevante omstandigheden; 

• wij de baten en risico’s die gepaard gaan met investeringen in het Fonds en met de door 

het Fonds voorgenomen transacties, individueel beoordeeld, geëvalueerd en geverifieerd 

hebben; dat wij passend advies van derden hebben ingewonnen en niet vertrouwen op 

(schriftelijke of mondelinge) communicatie van de Beheerder, de Bewaarder of Administrateur 

met betrekking tot het Fonds, de Fondsactiva en de prestaties daarvan evenals met 

betrekking tot enige boekhoudkundige, regelgevende, juridische of fiscale kwesties met 

betrekking tot een belegging in het Fonds als Participant, anders dan voorzien in de 

Plaatsingsdocumenten; 

• wij ertoe bereid zijn en in staat om het volledige financiële en economische risico van een 

inschrijving in het Fonds te dragen, en in staat zullen zijn om te zorgen voor voldoende 

middelen om in onze huidige behoeften en voorzienbare verplichtingen te voorzien, zelfs in 

geval van verlies van een volledige investering in het Fonds; 

• elk van onze aandeelhouders, participanten, leden of begunstigde zal indirect via ons in het 

Fonds beleggen voor een Inschrijvingsbedrag van ten minste EUR 100.0006; 

• het door ons aangaan en uitvoeren van de overeenkomst die door deze Inschrijving tot stand 

komt, is niet in strijd met of vormt een overtreding van toepasselijke wet- en regelgeving; 

• wij voldoen aan alle van toepassing zijnde cliëntenidentificatie- en anti-witwasvoorwaarden, 

inclusief (maar niet beperkt tot) de voorwaarden zoals opgenomen in het formulier 

Voorschriften voor Klantverificatie, zoals uitgewerkt in de Fondsvoorwaarden; 

• wij bevestigen en ermee instemmen dat wij geen rechten en/of plichten hebben met 

betrekking tot een andere Participatiehouder onder de Plaatsingsdocumenten en dat wij 

uitdrukkelijk niet beogen een persoonsvennootschap van enige aard aan te gaan met de 

Beheerder, de Bewaarder de Participatiehouders of met een van hen; 

• wij bevestigen en ermee instemmen dat enige claims die wij tegenover het Fonds en/of de 

Bewaarder zouden kunnen hebben, een claim is tegenover de Bewaarder als zodanig en niet 

tegen de andere Participatiehouders die dienovereenkomstig niet aansprakelijk zijn voor deze 

claims;  

• wij afstand doen van eventuele verhaalsrechten met betrekking tot claims die wij tegenover 

het Fonds en/of de Bewaarder hebben en die betrekking hebben op enige activa die op naam 

staan van de Bewaarder anders dan Fondsactiva; 

 
6 Van toepassing als de inschrijver een tussenpersoon, gevolmachtigde of verkoper is. 
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• wij bevestigen dat alle aan ons door de Beheerder verstrekte informatie onderhevig zal zijn 

aan gegevensbeschermingswetgeving. We erkennen verder dat, indien noodzakelijk om te 

voldoen aan een wettelijk vereiste of om de efficiënte uitvoering van de administratieve 

functies te vergemakkelijken, de verstrekte gegevens kunnen worden doorgestuurd voor 

zover noodzakelijk en in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving; 

• de bepalingen, voorwaarden en garanties zoals vermeld in de Plaatsingsdocumenten niet 

kunnen worden gewijzigd. Indien zulke wijzigingen worden aangebracht, zullen zij niet 

bindend zijn, tenzij de Beheerder of de Administrateur, handelend voor en in opdracht van de 

Beheerder, er schriftelijk mee instemt en goedkeurt. Indien de aanvrager het om welke reden 

dan ook noodzakelijk acht het Plaatsingsdocument aan te passen, dient hij de Administrateur 

schriftelijk op de hoogte te brengen van iedere aangevraagde aanpassing en de 

Administrateur zal vervolgens het noodzakelijke ondernemen, waaronder het verkrijgen van 

goedkeuring van de Beheerder, om na te gaan of elke verzochte wijziging toegestaan is. 

Tenzij en totdat de aanvrager een schriftelijke bevestiging of aanvaarding ontvangt, wordt 

verondersteld dat de bestaande ongewijzigde voorwaarden, bepalingen en garanties van 

toepassing zijn; en 

• wij instemmen met en ons houden aan de instructies die zijn afgedrukt op de volgende pagina 

van dit Inschrijvingsformulier. Wij hebben aan dit Inschrijvingsformulier de documenten 

toegevoegd, die nodig zijn om aan de identificatieplicht van cliëntenidentificatie- en 

anti-witwasvoorwaarden te voldoen, inclusief (maar niet beperkt tot) de verplichtingen zoals 

vastgesteld in de Voorschriften voor Klantverificatie, zoals uitgewerkt in de 

Fondsvoorwaarden en wij gaan ermee akkoord dat de Beheerder of de Administrateur 

aanvullende informatie nodig zou kunnen hebben om te voldaan aan de cliëntenidentificatie- 

en anti-witwasvoorwaarden. 

 

Hoogachtend, 

Datum    Plaats     Naam aanvrager  

 

 

 

Handtekening 
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Inschrijvingsprocedure 

Dit Inschrijvingsformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld, op alle pagina’s te 

worden geparafeerd en op de aangeduide plaatsen te worden ondertekend. De aanvrager gaat 

ermee akkoord dat de Administrateur de documenten zoals genoemd in het formulier Voorschriften 

voor Klantverificatie en uiteengezet in de Fondsvoorwaarden opvraagt om te voldaan aan onder 

andere de Nederlandse Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme. Dit 

Inschrijvingsformulier dient ten minste 10 (tien) werkdagen of, binnen een door de Beheerder naar 

eigen inzicht vastgestelde kortere periode, vóór de relevante Inschrijvingsdatum te zijn ingediend bij 

en ontvangen door de Administrateur. Inschrijvingsformulieren kunnen via de post, per fax of via e-

mail worden toegestuurd. Indien het Inschrijvingsformulier per fax of e-mail wordt verstuurd, dient 

het origineel onverwijld te worden nagestuurd. Inschrijvingsformulieren die volledig en naar 

waarheid zijn ingevuld en ondertekend, kunnen niet meer worden ingetrokken zodra zij door de 

Administrateur zijn ontvangen. 

Als er een Schorsingsregeling heeft plaatsgevonden of voortduurt, zal de inschrijving op de 

Participaties geacht worden niet van kracht te zijn en geen (verdere) gevolgen te hebben en zal het 

in dat kader betaalde Inschrijvingsbedrag zo spoedig als praktisch mogelijk worden terugbetaald 

zonder rente. 

Het Inschrijvingsbedrag dient in EUR ten minste twee (2) werkdagen voor de relevante 

Inschrijvingsdatum of, een zodanig kortere periode als door de Beheerder naar eigen goeddunken 

vastgesteld, te worden betaald. Dit bedrag dient te worden overgemaakt van een bankrekening die 

op naam staat van de Participant en die gehouden wordt bij een bank in een lidstaat zoals genoemd 

in de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme7. De aanvrager erkent dat 

elk verzoek tot Inschrijving of Terugkoop of enige andere instructie die via de Administrateur naar 

het Fonds gestuurd wordt, geacht wordt niet te zijn ontvangen door het Fonds of door de 

Administrateur, tenzij de aanvrager een schriftelijke ontvangstbevestiging heeft ontvangen in 

overeenstemming met de Fondsvoorwaarden. De Administrateur zal de aanvrager een bevestiging 

van diens aanvaarding sturen zodra dit praktisch haalbaar is. De Beheerder heeft het recht om 

iedere aanvraag, om welke reden dan ook en zelfs zonder opgaaf van redenen, te weigeren. 

Wanneer een aanvraag wordt geweigerd, wordt deze geacht geen (verdere) werking te hebben en 

wordt het ter zake betaalde Inschrijvingsbedrag zonder rente terugbetaald zodra dit praktisch 

haalbaal is. 

 

Betaalinstructies 

Het Inschrijfbedrag dient te worden overgemaakt aan: 

Ter attentie van:    St. Juridisch Eigendom Panther Fund  

Bankrekeningnummer:   0351.1235.71 

BIC:      RABONL2U 

IBAN:      NL32 RABO 0351.1235.71  

 
7 Onder lidstaten wordt verstaan de lidstaten van de Europese Unie (http://europa.eu/about-eu/countries/index_en.htm) en 

de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (http://www.efta.int/eea/eea-agreement). 

http://europa.eu/about-eu/countries/index_en.htm
http://www.efta.int/eea/eea-agreement

