
LAAKEN ASSET MANAGEMENT
Herengracht 286 Postbus 15942 1001 NK Amsterdam 

T 020-535-3366  F 020-535-3360  www.laaken.nl

Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam, handelsregister 34237402 
Vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen zoals bedoeld in artikel 2:65, onderdeel a Wft en voor ‘het beheren van een individueel vermogen op basis van artikel 2:67a, 2e lid Wft.  

Onder toezicht van de Stichting Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank 

Koopopdracht FBETET mei2022  

FONDSINFORMATIE 
Naam Laaken Defensive Fund USD 

ISIN code NL0009864594

KOOPOPDRACHT 

NL46 ABNA 0419 2713 68

Bedrag ($) 

Datum toetreding (1ste dag volgende maand) 

Storting op rekeningnummer (IBAN) 

Tenaamstelling Stichting Juridisch Eigenaar Laaken Fondsen 

CONTACTGEGEVENS 
Voorletters en achternaam 

Adres, postcode en woonplaats 

Telefoonnummer 

E-mailadres

BANKGEGEVENS 
Uw tegenrekening (IBAN) 

Tenaamstelling 

FISCAAL & OVERIG 
Bent u Nederlands ingezetene? 
Ben u belastingplichtig in een ander land dan 
Nederland? Zo ja, in welk land? 
Fiscaal identificatienummer in dat land? 

Wat is de herkomst van het vermogen? 

Wat is uw beroep? 

IN BIJLAGE TOEVOEGEN 
(i) Bewijsstukken herkomst vermogen, (ii) Kopie paspoort

ONDERTEKENING 
Door ondertekening van dit inschrijfformulier verklaart de ondergetekende: 
− dat participaties worden aangekocht in het Laaken Defensive Fund USD voor het bovengenoemde bedrag tegen de

netto vermogenswaarde per maand-einde + 0,20% opslag ten gunste van het fonds;
− dat ten minste 3 werkdagen vóór de laatste dag van de maand het bedrag op de rekening van het fonds is

bijgeschreven;
− dat Laaken op de hoogte wordt gebracht bij wijzigingen van de bovenstaande gegevens in dit formulier;
− bekend en akkoord te zijn met de inhoud van het prospectus, het essentiële-informatiedocument en de voorwaarden

van beheer en bewaring van het fonds;
− geen US person te zijn.

Naam 

Handtekening 

Datum 

Gelieve dit formulier inclusief bijlagen ten minste 5 werkdagen vóór de laatste dag van de maand retourneren aan: 
info@laaken.nl 
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