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BIJ INSCHRIJFFORMULIER - OBLIGATIES OP NAAM - SERIE V.A

DE ONDERGETEKENDE:
Naam: ..................................................................................................................
Voornamen (voluit): ...............................................................................................
VERKLAART:
1.

2.

☐
☐

wel 1)
geen PPP (of PEP) te zijn.

2)

☐

uitsluitend voor zichzelf in te schrijven op de uitgifte van de Obligaties van
Toverland Finance BV 1)
☐ tevens in te schrijven voor rekening en risico van de volgende natuurlijk persoon: 3)
Naam: ........................................................................................................ M / V 4)
Voornamen (voluit): ...............................................................................................
Adres (geen postbus): ............................................................................................
Postcode en woonplaats: .........................................................................................
Telefoon privé: ..................................... werk: .......................................................
mobiel: …....................................................................................................
E-mailadres : .........................................................................................................
Geboortedatum en -plaats: ......................................................................................
Aard identiteitsbewijs en nummer
en dat deze persoon

5)

: ........................................................................

☐ wel / ☐ geen PEP is. 2)

ALDUS NAAR WAARHEID EN JUIST EN VOLLEDIG TE HEBBEN INGEVULD EN VERKLAARD:
______________________________ (PLAATSNAAM)
______________________________ (DATUM)

______________________________ (HANDTEKENING)
______________________________________________________________________________________________________________________
1)
2)

3)

4)
5)

Graag aankruisen wat van toepassing is.
Een PPP (Politiek Prominent Persoon, ook wel PEP (Politically Exposed Person)) is een natuurlijk persoon
die een prominente politieke functie bekleedt of heeft bekleed en de directe familieleden (echtgenoot,
kind, ouder of gelijkwaardig zoals geregistreerd samenwonende partner en adoptie) of naaste geassocieerden (nauwe zakelijke relatie) van een PPP. Voorbeelden van een PPP zijn een staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris, parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend
orgaan, lid van het bestuur van een politieke partij, lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of
van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat, lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een
centrale bank, ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten, lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf, bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een
internationale organisatie.
Indien u inschrijft voor rekening en risico van meer dan één andere persoon dient u een kopie of kopieën
te maken van dit blad en daarop de desbetreffende gegevens in te vullen.
Graag doorhalen wat niet van toepassing is.
U dient een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de betreffende persoon mee te sturen (paspoort,
rijbewijs of identiteitskaart).

