
                                                                                           
  

 

Verklaring omtrent minderjarige 

participant 

Ondergetekende: 

Naam*:   

Straatnaam*:     Huisnummer*: 

Postcode*:   Woonplaats*:  

(hierna te noemen: “de Wettelijk Vertegenwoordiger”), ten deze handelend als wettelijke vertegenwoordiger van minderjarige: 

Minderjarige: 

Naam*:   

Straatnaam*:     Huisnummer*: 

Postcode*:   Woonplaats*:  

Geboorteplaats*:   (hierna te noemen: “de Minderjarige”.) 

In aanmerking nemende: 

Dat de Wettelijk Vertegenwoordiger namens en voor rekening en risico van de Minderjarige wenst te participeren in het Elite Fund Management met 

inachtneming van bepaalde in de Fonds Documenten zoals gedefinieerd in het prospectus van het Elite Fund Management; dat de Wettelijk 

Vertegenwoordiger op grond van zijn of haar gezagsuitoefening het bewind/beheer voert over het vermogen van de Minderjarige; 

Verklaart jegens Elite Fund Management: 

Door te participeren namens en voor rekening en risico van de Minderjarige geeft de Wettelijk Vertegenwoordiger uitdrukkelijk te kennen zich volledig 

bewust te zijn van de risico’s en gevolgen verbonden aan het beleggen in Elite Fund Management en deze risico’s en gevolgen te aanvaarden. Voorts 

verklaart de Wettelijk Vertegenwoordiger: dat hij/zij zelfstandig bevoegd is tot vertegenwoordiging van de Minderjarige; dat hij/zij volledig op de hoogte is 

van de omstandigheid dat de Minderjarige in beginsel zelf handelsonbekwaam is; dat het de Minderjarige in verband met zijn handelsonbekwaamheid niet 

is toegestaan zelfstandig te beleggen in Elite Fund Management en het de Minderjarige mitsdien niet is toegestaan zelfstandig over de voorgenoemde 

participaties  te schikken; dat hij/zij zorg draagt voor een doelmatige belegging van het vermogen van de Minderjarige; dat hij/zij erkent dat Elite Fund 

Management slechts aansprakelijk zal zijn voor zover de schade het gevolg is van verwijtbare niet-nakoming of verwijtbare gebrekkige nakoming van de 

verplichten van Elite Fund Management onder de Fonds Documenten.  

 

 

 

Datum*: 
 

Handtekening Wettelijk Vertegenwoordiger*: 

 

Plaats*: 
 

Voeg deze volledig ingevulde en ondertekende verklaring bij het, door de minderjarige,  

ingevulde en ondertekende inschrijfformulier. *Verplicht in te vullen. 

 

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier met een kopie van een geldig legitimatiebewijs. 

 

U kunt er ook voor kiezen het ondertekende inschrijf formulier en uw legitimatiebewijs in te scannen. Deze documenten kunt u e-mailen naar 

info@alphafondsen.nl. 


