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INSCHRIJFFORMULIER VOOR PARTICIPATIE IN HET FOREWARD VALUE+ FUND 

Tenaamstelling participant  

Adres  

Postcode en Woonplaats  

Telefoon privé/ Mobiel  

E-mail  

Geboortedatum  

Burgerservicenummer/ Fiscaal nummer  

IBAN-nummer  

Participatiebedrag  

 
hierna te noemen de "Participant", geeft te kennen te willen investeren in het Foreward Value Fund. De 
Participant zal het hierboven ingevulde bedrag (minimaal € 100.000,-) overmaken op bankrekeningnummer 
IBAN: NL32 RABO 0363 0603 91 ten name van Stichting Bewaarder Foreward Value+ Fund bij RABOBANK, te 
Den Haag.  
 
Het Informatie Memorandum ("Informatie Memorandum") en de voorwaarden van beheer en bewaring (de 
"Voorwaarden") van het Foreward Value+ Fund zijn van toepassing op deze inschrijving. Door ondertekening van 
dit inschrijfformulier verklaart de Participant, bekend te zijn en akkoord te gaan met de inhoud van het Informatie 
Memorandum, inclusief de risicofactoren als opgesomd in paragraaf 4 van het Informatie Memorandum en de 
Voorwaarden van Beheer en Bewaring. 
 
Het Informatie Memorandum en de Voorwaarden van beheer en bewaring zijn verkrijgbaar bij de beheerder van 
het Foreward Value+ Fund te weten Foreward Capital B.V., Laan van Nieuw Oost-Indië 131C, 2593BM te Den 
Haag (de "Beheerder"). De Beheerder heeft geen vergunning op grond van de Wet op het Financieel Toezicht om 
als beheerder van Foreward Value+ Fund op te treden. 
 
De Participant dient in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 
(Wwft), zijn inschrijving vergezeld te doen gaan van een kopie van het legitimatiebewijs (paspoort, (Europees) 
rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart. In geval van een gezamenlijke (en/of) rekening dient tevens een kopie 
van het bankafschrift meegestuurd te worden. Het bedrag dat geïnvesteerd wordt in het Foreward Value+ Fund 
dient afkomstig te zijn van een IBAN-rekening op naam van de Participant. Indien hieraan niet is voldaan kan de 
Beheerder de inschrijving van de Participant helaas niet accepteren. In dat geval zal het door de Participant op 
bovengenoemde bankrekening gestorte bedrag per direct worden teruggestort op de bank- of girorekening 
waarvan het bedrag is ontvangen. 
 

Plaats: 
 
 

 
 
 
Handtekening: 
(wettelijk vertegenwoordiger bij deelname door 
minderjarige) 

 
 
 
Handtekening tweede deelnemer: 
(bij gezamenlijke inschrijving) 

 

Datum: 
 
 

 
Dit formulier met originele handtekening met blauwe pen plus de benodigde originele bijlage(n) versturen aan:  
 
Foreward Capital B.V., Laan van Nieuw Oost-Indië 131C, 2593BM te Den Haag 
 
 
 
 
 

 


