
Retourneren aan info@hollandimmogroup.nl of per post aan Holland Immo Group Beheer BV,  Antwoordnummer 13090, 5600 VE  Eindhoven

De ondergetekende heeft kennis genomen van het Prospectus en het Privacy Statement (Privacy Statement is te downloaden via  

www.hollandimmogroup.nl/privacystatement) en wenst inschrijver als Participant overeenkomstig de Fondsvoorwaarden deel te laten 

nemen in Parking Fund Nederland VIII met:                          (aantal), zegge aantal:                   (ten minste twee) 

Participaties van elk € 5.000,- te vermeerderen met 3% Emissiekosten en;

A. verleent een onherroepelijke volmacht aan Holland Immo Group Beheer BV (de Beheerder) om voor en namens de inschrijver (i) over te gaan 
tot ondertekening en tenuitvoerlegging van alle overeenkomsten en documenten welke nodig zijn om de toetreding van de inschrijver tot zijn 
investering in het Fonds te effectueren, en voorts (ii) alle rechtshandelingen en overigens al hetgeen te verrichten wat de Beheerder ter zake nodig 
mocht achten in verband met de investering in het Fonds, een en ander met de macht van substitutie. De Beheerder is bevoegd van deze volmacht 
gebruik te maken, ook indien hij optreedt namens een of meer andere betrokkenen bij de rechtshandelingen bedoeld in deze alinea; 

B. vrijwaart de Beheerder voor iedere vordering van derden en doet afstand van zijn recht een vordering in te stellen in verband met of uit hoofde 
van (i) de verleende volmacht en (ii) iedere rechtshandeling die de Beheerder op grond van deze volmacht voor en namens de inschrijver verricht, 
behalve in geval van grove nalatigheid, fraude, een strafbaar feit of opzettelijk wangedrag van de Beheerder;

C. zal de totale deelnamesom op eerste aangeven van de Beheerder overmaken op rekening NL62 INGB 0674 5898 66 t.n.v. Stichting Parking Fund 
Nederland VIII onder vermelding van het aantal Participaties en de naam van diegene die opteert voor deelname in het Fonds;

D. zal, indien enige wijziging optreedt ten aanzien van bovenstaande gegevens, deze wijziging zo spoedig mogelijk aan Holland Immo Group mededelen.

INSCHRIJFFORMULIER NATUURLIJK PERSOON
PARKING FUND NEDERLAND VIII

1   PEP: een natuurlijk persoon die een prominente publieke functie bekleedt of bekleed heeft, alsmede directe familieleden en personen die een nauwe zakelijke relatie met deze persoon 

hebben (alleen aankruisen indien van toepassing).
2   Dit is een vereiste vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Ja Nee

Wat is de herkomst van middelen?
(bijv. salaris/erfenis/verkoop onderneming/ondernemingsactiviteiten)

In welke branche bent u werkzaam (geweest)?

Wat is uw huidige beroep?

E-mailadres 

Telefoonnummer(s)

E-mailadres 

Correspondentiewijze 

Gelieve een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen.

Bent u een Amerikaanse staatsburger of woonachtig in de
Verenigde Staten?

t.n.v.

Digitaal (via Mijn-IMMO)   of Per post

Plaats

Mede inschrijver

Bij gezamenlijke inschrijving vult u de gegevens van uw partner onderstaand in. Gelieve ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen
en beide het inschrijfformulier te ondertekenen. 

Telefoonnummer(s)

Postcode

Woonadres Huisnummer

AchternaamVoorlettersDhr. Mevr. PEP1

Toevoeging

AANVULLENDE VRAGEN2

Gelieve onderstaande vragen in te vullen door (beide) inschrijver(s)

namens een derdenamens zichzelfDe ondergetekende schrijft in

AchternaamVoorletters PEP1Dhr. Mevr.

IBAN-rekeningnummer  
(dient op naam van de inschrijver te staan)

Inschrijver

VERKLARING

Aldus getekend te      op  2022  Handtekening:

Woonadres
(indien anders dan bovenstaand)

INSCHRIJVER
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