
 
 
 

Inschrijfinstructies 
Met hoofdletters aangeduide begrippen hebben dezelfde betekenis zoals toegekend in de 
overeenkomst van beheer en juridisch eigendom Coeus Capital Diversified Currency Fund. 

Uw Participatie wordt definitief na het doorlopen van de volgende drie stappen: 

 

 Stap 1. Vul het volledige Inschrijfformulier met blokletters in of digitaal in. 
 Stap 2. Verstuur het ingevulde formulier per e-mail of per post naar: 

o beleggingen@iqeq.com o.v.v. Coeus Capital Diversified Currency Fund 
o IQ EQ Financial Services B.V. , t.a.v. Coeus Capital Diversified Currency Fund, Postbus 

11063, 1001 GB te Amsterdam ( Participantenadministratie)  
 Stap 3. Maak de inleg over naar Citibank, GBP rekeningnummer: NL88 CITI 7003 1699 36 ten 

name van Stichting Juridisch Eigenaar Coeus Capital Diversified Currency Fund (BIC/SWIFT: 
CITINL2XXXX) 

 

Het inschrijfformulier dient vergezeld te worden van de volgens bijlage 1 vereiste KYC en Wwft 
documenten. 

Het Inschrijfformulier dient uiterlijk 4 Werkdagen voorafgaand aan de eerste dag van de maand door 
de cliëntenadministratie te zijn ontvangen. Voor de inleg geldt dat deze eveneens voor die dag op de 
bankrekening van het Fonds moet zijn bijgeschreven. Indien voor de beoogde ingangsdatum van 
Participatie de storting of het Inschrijfformulier (met bijlagen) niet is ontvangen, kan Participatie 
slechts geschieden per de eerstvolgende Uitgiftedatum. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben kunt u altijd een e-mail sturen naar 
hvanandel@coeuscapital.eu of bellen naar 06 52336340. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
INSCHRIJFFORMULIER (natuurlijk persoon) 

1.  Uw gegevens  

Gegevens persoon 1: 

Achternaam : ................................................................................................ 

Voorna(a)m(en) (voluit : ............................................................................... 

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

Nationaliteit : ................................................................................................ 

Burgerservicenummer (BSN) : ………………………………………............................. 

 

Gegevens persoon 2: 

Achternaam : ................................................................................................ 

Voorna(a)m(en) (voluit : ............................................................................... 

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

Nationaliteit : ................................................................................................ 

Burgerservicenummer (BSN) : ...................................................................... 

 

Contactgegevens : 

Woonadres (straat + huisnummer) : ……………………………………………………….... 

Postcode : ...................................................................................................... 

Woonplaats: : ................................................................................................. 

Telefoonnummer : …………………………………………………………………..................... 

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

Bankrekeningnummer (IBAN) : ....................................................................... 

Hierna te noemen ‘de Participant’. 

 

2.  Uw participatie 

De Participant geeft te kennen voor een totaalbedrag van …………………….GBP (de eerste keer dient u 
minimaal het GBP-equivalent van €100.000 te storten, vervolgstortingen dienen minimaal het GBP-
equivalent van €5.000 te bedragen) Participaties te willen aanschaffen, welk bedrag de Participant 
zal overboeken op GBP rekeningnummer: NL88 CITI 7003 1699 36 ten name van Stichting Juridisch 
Eigenaar Coeus Capital Diversified Currency Fund, o.v.v. ‘Participatie Coeus Capital Diversified 
Currency Fund’. 



 
 
 
INSCHRIJFFORMULIER (rechtspersoon) 

1. Gegevens  

Naam rechtspersoon: ............................................................................................... 

 

Gegevens vertegenwoordigingsbevoegde persoon 1: 

Functie: ..................................................................................................................... 

Achternaam : ............................................................................................................ 

Voorna(a)m(en) (voluit : ........................................................................................... 

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

Nationaliteit : ............................................................................................................ 

Burgerservicenummer (BSN) : .................................................................................. 

 

Gegevens vertegenwoordigingsbevoegde persoon 2: 

Functie: ..................................................................................................................... 

Achternaam : ............................................................................................................ 

Voorna(a)m(en) (voluit : ........................................................................................... 

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

Nationaliteit : ............................................................................................................ 

Burgerservicenummer (BSN) : ................................................................................... 

 

Contactgegevens : 

Statutaire zetel: ......................................................................................................... 

Registratienummer Kamer van Koophandel: ............................................................. 

kantooradres (straat + huisnummer) : ....................................................................... 

Postcode : ................................................................................................................... 

Plaats: : ....................................................................................................................... 

Telefoonnummer : ...................................................................................................... 

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

Bankrekeningnummer (IBAN) : ................................................................................... 

Hierna te noemen ‘de Participant’. 

  



 
 
 
2.  Uw participatie 

De Participant geeft te kennen voor een totaalbedrag van ………….……….GBP (de eerste keer dient u 
minimaal het GBP-equivalent van €100.000 te storten, vervolgstortingen dienen minimaal het GBP-
equivalent van €5.000 te bedragen) Participaties te willen aanschaffen, welk bedrag de Participant 
zal overboeken op GBP rekeningnummer: NL88 CITI 7003 1699 36 ten name van Stichting Juridisch 
Eigenaar Coeus Capital Diversified Currency Fund, o.v.v. ‘Participatie Coeus Capital Diversified 
Currency Fund’. 

Participant gaat ermee akkoord dat het aantal Participaties wordt berekend tegen de Intrinsieke 
Waarde op de Beursdag voorafgaand aan de Handelsdag.  

Het Informatiememorandum en de Voorwaarden zijn van toepassing op Uw Participatie. Het 
Informatiememorandum en de Voorwaarden zijn te verkrijgen door een verzoek te richten aan de 
Beheerder: Coeus Capital B.V. T.a.v. de Directie, Javastraat 77b, 1094 HB, Amsterdam o.v.v. 
Fondsvoorwaarden Coeus Capital Diversified Currency Fund. Deze documentatie is tevens te 
downloaden via de website van het Fonds: www.coeuscapital.eu. 

Door ondertekening van dit Inschrijfformulier verklaart Participant expliciet: 

o kennis genomen te hebben van en zich te conformeren aan de inhoud en voorwaarden van 
het Informatiememorandum en de Voorwaarden, met name de beschrijving van de aan het 
Fonds verbonden risico’s; 

o alle aan de Beheerder of de administrateur verstrekte informatie is correct, volledig en naar 
waarheid door de Participant verstrekt; 

o te accepteren dat de Beheerder zonder opgaaf van redenen de inschrijving kan weigeren; 
 

Nadat het Inschrijfformulier, de vereiste bescheiden en het deelnamebedrag zijn ontvangen, zal de 
administrateur de inschrijving na goedkeuring van de Beheerder schriftelijk bevestigen. Wanneer de 
inschrijving niet wordt geaccepteerd, zal een eventueel al door de Participant op de bankrekening 
van het Fonds gestort bedrag zo spoedig mogelijk worden teruggestort op de bankrekening van 
herkomst. 

Indien de Participant zijn deelname in het Fonds wenst uit te breiden, zijn Participaties gedeeltelijk 
of geheel wenst te doen terugnemen of gegevens wil wijzigen, dient hij de beheerder hiervan op de 
hoogte te brengen middels respectievelijk het Inschrijf- of Uitschrijfformulier, die te downloaden zijn 
via de Website of kosteloos te verkrijgen zijn bij de Beheerder.  

De voorwaarden zoals opgenomen in de het Informatiememorandum en de Voorwaarden, inclusief 
artikel 21 – Toepasselijk recht en Bevoegde rechter, zijn van overeenkomstige toepassing op dit 
Inschrijfformulier. 

Voor akkoord: 

 

_____________________________  _____________________________ 

Naam:       Naam: 

Datum:      Datum: 

Plaats:       Plaats:



 
 
 
BIJLAGE 1 – KYC en WWFT 

 

Tezamen met het Inschrijfformulier dient u de volgende documenten mee te zenden in het kader 
van de vereiste KYC en Wwft controles. Welke informatie u dient te verstrekken hangt af of u 
deelneemt in de hoedanigheid van natuurlijk persoon of rechtspersoon. Wij ontvangen graag de 
volgende documenten en informatie van u: 

Natuurlijk persoon 

 Fatca-CRS Self-Certification 

 Kopie paspoort  

 Kopie van een bankafschrift 

 Getekend Inschrijfformulier 

 Afschrift van uw energierekening 

Rechtspersoon 

 Oprichtingsakte en/of huidige statuten 

 Kopie recent uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden) 

 Overzicht van de structuur, aandeelhouders en informatie aangaande de zogenaamde UBO’s 

 Fatca-CRS Self-Certification 

 Overzicht handtekeningen vertegenwoordigingsbevoegden 

 Kopie paspoort van alle bestuursleden en (bestuursleden) UBO’s 

 kopie van een bankafschrift 

 Getekend Inschrijfformulier 

 

(Belangrijkste) herkomst van in het Fonds te investeren vermogen: 

O Winst uit (verkoop) onderneming 

O Gespaard loon uit loondienst 

O Beleggingswinst 

O Verkoop van vastgoed 

O Nalatenschap of gift 

O Anders, namelijk: ___________________ 

 

Indien nodig behouden wij ons het recht voor om aanvullende documenten, verklaringen en 
information op te vragen alvorens u als Participant te accepteren een en ander conform geldende 
wet- en regelgeving. 


