
Inschrijfformulier RANDSTAD WONEN  FONDS VII

Verklaart hierbij: 

Verleent hierbij een onherroepelijke volmacht aan Zilver Wonen Fonds Beheer B.V. (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 en 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.

Vrijwaart hierbij 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.

Zal de totale deelnamesom op eerste aangeven van de Beheerder overmaken op de rekening van Stichting Bewaarder Randstad Wonen 
Fonds VII onder vermelding van het aantal Deelnemingsrechten en de naam van diegene die opteert voor deelname in het Fonds.

Getekend te:  .......................................... Datum:  ..................................................................................................................................

Handtekening: ........................................................................................................................................................................................

Deelnemen als natuurlijk persoon

De ondergetekende:

Volledige naam: .......................................................................

..............................................................................................

Geslacht:  man   vrouw  

Geboortedatum:  ......................................................................

Geboorteplaats: .......................................................................

Adres: ....................................................................................

Postcode: ................ Woonplaats: .............................................

(Mobiel) telefoonnummer: .........................................................

E-mailadres: ............................................................................

BSN (sofinummer): ...................................................................

Bankgegevens: IBAN 

- voor uitkeringen: ...................................................................

..............................................................................................

U dient de volgende bescheiden met dit inschrijfformulier 

mee te sturen:

• Duidelijke kopie geldig legitimatiebewijs (rijbewijs of paspoort)

Wwft: Als gevolg van de Wet ter voorkoming van witwassen en 
financieren van terrorisme dienen wij u te identificeren. Dit doen 
wij via afgeleide identificatie. Uw overboeking dient daarom te  
komen van een bankrekening (IBAN) die van uzelf is, lopend bij 
een bank die binnen de EU gevestigd is en die niet voorkomt  
op de zwarte lijst van De Nederlandsche Bank.

Deelnemen als rechtspersoon

De ondergetekende:

Statutaire naam: ......................................................................

Adres: ....................................................................................

Postcode: ............... Vestigingsplaats:  .......................................  

Inschrijfnummer KvK:  ..............................................................

Personalia vertegenwoordigingsbevoegde:

Volledige naam: .......................................................................

..............................................................................................

Geslacht:  man   vrouw

Geboortedatum:  ......................................................................

Geboorteplaats: .......................................................................

Adres: ....................................................................................

Postcode: ................ Woonplaats:  ............................................

(Mobiel) telefoonnummer:  ........................................................

E-mailadres:  ...........................................................................

BSN (sofinummer):  ..................................................................

Bankgegevens: IBAN 

- voor uitkeringen: ...................................................................  

..............................................................................................

U dient de volgende bescheiden met dit inschrijfformulier 

mee te sturen:

• Duidelijke kopie geldig legitimatiebewijs (rijbewijs of paspoort)
• Een kopie van een uittreksel uit het Handelsregister van de

Kamer van Koophandel (niet ouder dan één maand)

Uw originele inschrijfformulier met bijlage(n) kunt u sturen naar:

Sheldon Invest B.V. 
Antwoordnummer 9447 
1000 VP  Amsterdam 
(geen postzegel nodig) 

Voorafgaand kunt u uw gegevens faxen naar: +31 (0)20 54 737 01 
Of e-mailen naar info@sheldoninvest.nl
Voor vragen en meer informatie: Telefoon: +31 (0)20 54 737 10  
E-mail: info@sheldoninvest.nl  Web: www.sheldoninvest.nl

I n v e s t e r I n g m a k e l a a r

Randstad Wonen Fonds VII Carrouselweg 9
3225 LN Hellevoetsluis

De hier gebruikte definities hebben de betekenis die daaraan zijn toegekend in het Informatiememorandum 
van het Randstad Wonen Fonds VII. 

In aanmerking nemend dat: ondergetekende het Informatiememorandum heeft gelezen en als Participant wenst deel te nemen in Randstad 

Wonen Fonds VII overeenkomstig de Fondsvoorwaarden en de voorwaarden van het Informatiememorandum, met:………………………………    (aantal), 

zegge aantal: ………………………………………………………………………………………… (ten minste vier) Deelnemingsrechten van elk € 25.000,- (exclusief 2% 

emissiekosten en exclusief € 100,- order- en administratiekosten).

A.

B.

C.

Web:   www.zilverwonengroep.nl 
Email: info@zilverwoneninvest.nl
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