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TOETREDINGSFORMULIER
MONDRIAAN STRUCTURES FUND

(RECHTSPERSOON)

Naam rechtspersoon

Vestigingsadres

Postcode en vestigingsplaats

Land

Telefoonnummer

E-mail

Bankrekening (IBAN)

KvK nummer

Hierna te noemen: Participant



Participant wenst, op de voorwaarden zoals beschreven in het prospectus van het Mondriaan 
Structures Fund, voor een bedrag van EUR 
deel te nemen in het Mondriaan Structures Fund (initieel tenminste EUR 100.000 en vervolgstortingen 
tenminste EUR 100.000). Dit bedrag zal de Participant overboeken op rekeningnummer 
NL86 ABNA 0810582228, ten name van Stichting Mondriaan Structures Fund.

Afhankelijk van het uitstaande vermogen per Participant wordt een korting verleend op de 
beheervergoeding.

U wenst deze potentiële korting als volgt te ontvangen:

uitbetaald op uw opgegeven bankrekening

uitgekeerd in nieuwe Participaties in het Mondriaan Structures Fund
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Naam Naam 

Handtekening Handtekening

De participant verklaart bekend te zijn en akkoord te gaan met de inhoud van het prospectus inclusief 
bijlagen, en meer in het bijzonder de als bijlage 1 bij het prospectus gevoegde fondsvoorwaarden. 
De participant verklaart onherroepelijk en onvoorwaardelijk alle bedingen in de fondsvoorwaarden 
te aanvaarden en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen jegens Mondriaan Asset 
Management B.V., De stichting Mondriaan Structures Fund en alle tot het fonds toegetreden 
participanten, alsmede alle te zijner gunste gemaakte derde bedingen in de fondsvoorwaarden 
te aanvaarden. Tevens verklaart de participant dat alle informatie die via dit toetredingsformulier 
wordt verstrekt, juist is en dat de beheerder onverwijld schriftelijk wordt geïnformeerd als dit niet 
meer het geval is. 

Aldus getekend op                      (datum)

te                       (plaats) 

Functie Functie



Aan dit formulier dienen de volgende stukken te worden toegevoegd:
•   Een gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel op naam van de rechtspersoon.
•   Een gelegaliseerde kopie van een geldig legitimatiebewijs (bij ID-kaart of rijbewijs is een kopie  
    van voor- en achterzijde vereist) van degene(n) die de rechtspersoon vertegenwoordigt en alle  
    uiteindelijke belanghebbenden (UBO’s).
•   De ingevulde en ondertekende bijlagen (zie hierna) bij dit Toetredingsformulier.

Het toetredingsformulier – volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend – en de bescheiden zoals 
hierboven vermeld, dienen te worden toegezonden per email naar info@mondriaanstructures.com 
of per post naar:

Mondriaan Asset Management B.V.
Amstelplein 48
1096 BC Amsterdam
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VASTSTELLING UITEINDELIJKE BELANGHEBBENDEN

BIJLAGE 1 BIJ TOETREDINGS-
FORMULIER (RECHTSPERSOON)
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Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is de 
Beheerder verplicht ten aanzien van iedere Participant niet zijnde een natuurlijk persoon vast te 
stellen wie de uiteindelijk belanghebbende (UBO) van de Participant is.

Via deze bijlage geeft u de uiteindelijke belanghebbende(n) op. Indien u op basis van onderstaande 
vragen geen uiteindelijke belanghebbende(n) kunt aanwijzen, verklaart u dit ook op dit formulier.

A. GEGEVENS

Naam rechtspersoon

KvK nummer

B. UITEINDELIJKE BELANGHEBBENDE(N)

1B. Zijn er een of meerdere natuurlijke personen die een belang houden in de 
rechtspersoon van meer dan 25% of begunstigde zijn van meer dan 25% van het 
vermogen van de rechtspersoon?

Nee

Ja

2B. Zijn er anderen dan onder vraag 1 gemelde perso(o)n(en) die meer dan 
25% van de stemrechten kunnen uitoefenen in de algemene vergadering van 
de rechtspersoon, bijzondere zeggenschap hebben over meer dan 25% van het 
vermogen van de rechtspersoon of feitelijke zeggenschap kunnen uitoefenen 
in de rechtspersoon?

Nee

Ja

Indien vraag 1 en 2 met ‘Nee’ zijn beantwoord dan zijn er geen uiteindelijk belanghebbenden binnen 
uw rechtspersoon. Ga door naar D “verklaring en ondertekening”.



C. OPGAVE IDENTITEIT VAN UITEINDELIJKE BELANGHEBBENDE(N)
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Naam

Geboortedatum

Adres

Postcode en woonplaats

Aard van belang

Percentage eigendom

Uiteindelijke belanghebbende 1

Eigendom Zeggenschap

Naam

Geboortedatum

Adres

Postcode en woonplaats

Aard van belang

Percentage eigendom

Uiteindelijke belanghebbende 2

Eigendom Zeggenschap
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Naam

Geboortedatum

Adres

Postcode en woonplaats

Aard van belang

Percentage eigendom

Uiteindelijke belanghebbende 3

Eigendom Zeggenschap

Naam

Geboortedatum

Adres

Postcode en woonplaats

Aard van belang

Percentage eigendom

Uiteindelijke belanghebbende 4

Eigendom Zeggenschap



D. VERKLARING EN ONDERTEKENING
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De Participant verklaart alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt. Tevens verklaart de 
Participant dat de Beheerder onmiddellijk wordt geïnformeerd als er wijzigingen zijn ten aanzien van 
de uiteindelijke belanghebbende(n).

Naam Naam 

Handtekening Handtekening

te                       (plaats) 

Functie Functie

Aldus getekend op                      (datum)



BEPALEN BELASTINGSTATUS EN HERKOMST VAN VERMOGEN
VAN UITEINDELIJKE BELANGHEBBENDE(N)

In het geval van meerdere belanghebbenden dient u deze bijlage 
afzonderlijk in te vullen voor elke uiteindelijke belanghebbende.

BIJLAGE 2 BIJ TOETREDINGS-
FORMULIER (RECHTSPERSOON)

1. BEPALEN BELASTINGSTATUS

U bent fiscaal inwoner van tenminste een land, maar u kunt fiscaal inwoner zijn van meerdere landen.

1A. Bent u fiscaal inwoner van Nederland?

1B. Bent u, uitsluitend of mede, fiscaal 
       inwoner van een ander land dan Nederland?

Belangrijk: als een land geen fiscale identiteitsnummers uitgeeft, vermeldt dan uw geboorteplaats 
(niet uw geboorteland) 

Nee

Nee

Ja, en mijn BSN is

Ja, ik ben fiscaal inwoner
van

Land(en) Fiscaal identificatienummer

1C. Bent u een U.S. person? Nee Ja, en mijn U.S. Tin is

1D. Bent u geboren in de Verenigde Staten? Nee Ja. Stuur een kopie van 
uw Certificate of Loss of 
Nationality of the United 
States mee.

ga verder met vraag 2, herkomst van 
vermogen

Belangrijk: Voor de beantwoording van deze vraag omvat de Verenigde Staten tevens de volgende
U.S. Territories: the Commonwealth of the Northern Mariana Islands indien u daar geboren bent na 
3 november 1986, the Commonwealth of Puerto Rico, Guam en the U.S. Virgin Islands.

Naam uiteindelijke belanghebbende: 
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2. HERKOMST VAN VERMOGEN
Graag aangeven wat de herkomst van uw vermogen is, aangevuld met verdere details en waar 
mogelijk met onderliggende documenten.

3. VERKLARING EN ONDERTEKENING
Ik verklaar dat ik:
• dit formulier naar waarheid heb ingevuld; en
• eventuele wijzigingen in bovenstaande gegevens binnen 30 dagen doorgeef. 

Naam 

Handtekening

Plaats 

Datum 
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