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Alpha High Performance Fund 
An Elite Fund Management B.V. Alternative Investment Fund 

 

 
BIJSTORTING      DEELNAMEBEDRAG 
  
Alpha-fondsen 
[  ]  Alpha Future Spread Fund   €………………………… 
 
[  ]  Dutch Darlings Fund    €………………………… 

 
[  ]  Alpha Global Index Trader   €………………………… 
 
[  ]  All Markets Fund     €………………………… 

 
 
Altaica-fondsen 

[  ]  Altaica Alpha Strategies Fund   €………………………… 
 
[  ]  Altaica EUR-Asia Emerging Fund  €………………………… 
 
 
GEGEVENS PARTICIPANT 

 
Bedrijfsnaam   :…………………………………………………………………………………………………… 
(voor zover van toepassing) 
Achternaam   :…………………………………………………………………………………………………… 
 
Voorletter(s)   :…………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres    :…………………………………………………………………………………………………… 
 
Postcode en woonplaats :…………………………………………………………………………………………………… 
 
Land    :…………………………………………………………………………………………………… 
 
Geboortedatum   :…………………………………………………………………………………………………… 

 
E-mail    :…………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer  :…………………………………………………………………………………………………… 
 
 

GEGEVENS TWEEDE PARTICIPANT (indien van toepassing) 

 
Achternaam   :…………………………………………………………………………………………………… 
 
Voorletter(s)   :…………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres    :…………………………………………………………………………………………………… 

 
Postcode en woonplaats :…………………………………………………………………………………………………… 
 
Land    :…………………………………………………………………………………………………… 
 
Geboortedatum   :…………………………………………………………………………………………………… 
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Dit betreft bijstorting. Het stortingsbedrag dient overgemaakt te worden op:  
 
IBAN nummer   : NL 80 RABO 0128 418 079 
Ten name van   : Stichting Alpha High Performance Fund te Amsterdam 
Onder vermelding van  : Uw naam en het fonds waarin u wenst te participeren 
 
Overige gegevens:  

SWIFT Bank Identifier Code (BIC) : RABONL2U 
Adres van de Stichting   : Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam 
 
De minimale bijstorting bedraagt € 5.000,-.Indien de storting, samen met het 
bijstortingsformulier, vóór de vijfde werkdag van het einde van maand ontvangen is, dan vindt 
deelname in het fonds plaats per eerstvolgende dag van de nieuwe maand. 

 
ONDERTEKENING 

Middels ondertekening van het bijschrijfformulier verklaart u kennis te hebben genomen van 
en aanvaardt u de toepasselijkheid van het prospectus. Het prospectus is op te vragen bij Elite 
Fund Management en te downloaden via www.alphafondsen.nl. 
 
Voor het Alpha High Performance Fund zijn EBI’s opgesteld met informatie van ieder 

Subfonds, de kosten en de risico’s. Loop geen onnodig risico, lees de Essentiële 
Beleggersinformatie (EBI). De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden 
behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 
 
Datum:……………………………………………   Plaats:…………………………………………… 
 
Handtekening eerste participant Handtekening eventuele tweede 

participant 
 
 

 
…………………………………………………………                       ……………………………………………………… 
 

U kunt dit formulier scannen en mailen naar info@alphafondsen.nl 
 
Heeft u geen toegang tot het internet, dan kunt u dit formulier ook per post zenden naar: 
 
Elite Fund Management B.V. 
Maastoren 43ste verdieping 
Wilhelminakade 1 

3072 AP Rotterdam 
 
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de behandeling van uw aanvraag, het aangaan en 
het uitvoeren van de overeenkomst. Wij kunnen de overeenkomst niet uitvoeren indien uw 
gegevens onvolledig zijn en/of de voor de aanvraag vereiste documenten ontbreken. Wij 
kunnen uw e-mailadres en telefoonnummer gebruiken om met u contact op te nemen indien 

de vereiste documenten ontbreken en/of uw inschrijfformulier niet volledig is ingevuld.  

 
Geef hieronder aan voor welke andere doeleinden u toestemming geeft: 

□ Ja, ik geef/wij geven toestemming om bovenstaande gegevens te gebruiken voor het 

versturen van nieuwsbrieven. 

□ Ja, ik geef/wij geven toestemming om bovenstaande gegevens te gebruiken voor het 

versturen van uitnodigingen voor toekomstige evenementen/presentatieavonden 
(mede) georganiseerd door Elite Fund Management. 

 
 
 

mailto:info@alphafondsen.nl
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DEELNAME  

Deelname is alleen mogelijk door fysieke dan wel digitale toezending van het 
bijschrijvingsformulier aan Elite Fund Management en overmaking van het te investeren 
bedrag op de bankrekening van de Bewaarder. Het bijschrijvingsformulier en het te investeren 
bedrag dienen uiterlijk vijf werkdagen vòòr de Transactiedag door Elite Fund Management te 
zijn ontvangen. Als Transactiedag geldt de eerste handelsdag van elke kalendermaand. 
 
BIJSCHRIJVING 

U gebruikt dit formulier indien u reeds eerder participaties heeft gekocht en participaties wilt 
bijkopen. Participeert u nog niet in onze fondsen? Gebruik dan het Inschrijfformulier AHPF. 
Indien u reeds eerder participaties heeft gekocht en u uw gegevens wenst te wijzigen, dan 
kunt u middels het Mutatie en wijzigingsformulier de wijzigingen kenbaar maken. U kunt 
het Mutatie en wijzigingsformulier ook gebruiken indien u van fonds (binnen Alpha High 
Performance Fund) wil veranderen of uw participaties (gedeeltelijk) wenst te verkopen. De 

formulieren kunt u vinden op onze website www.alphafondsen.nl. Wij kunnen de formulieren 
op uw verzoek ook per post verzenden. 

 
VEREISTE DOCUMENTEN 
Het is belangrijk dat het bijschrijvingsformulier vergezeld gaat van de volgende bescheiden: 
 
Bij een bijstorting door een Natuurlijk persoon: 

- Proof of address, kopie bankafschrift, niet ouder dan drie maanden, waaruit duidelijk 
het bankrekening, tenaamstelling en het adres blijkt (voor zover u niet eerder een 
proof of address heeft aangeleverd); 

- Verklaring Herkomst van Middelen (alleen bij (totale) participaties boven de 
€250.000). 

 
Bij een bijstorting door een Rechtspersoon; 

- Organogram (als eventuele overige aandeelhouders meer dan 20% deelneming 
hebben verkregen); 

- Verklaring Herkomst van Middelen (alleen bij (totale) participaties boven de 

€250.000). 
Indien blijkt dat uw eerder ingezonden uittreksel ouder is dan 36 maanden, kunnen wij u 
verzoeken om een gewaarmerkte kopie van een recent uittreksel (niet ouder dan drie 

maanden) van de Kamer van Koophandel mee te zenden. Dit geldt eveneens voor het 
beleggersprofiel. 

Elite Fund Management (en daarmee ook Alpha High Performance Fund) beschermt de privacy van haar 
deelnemers. Alle privacygevoelige informatie die u aan ons verstrekt valt onder het privacystatement van 
Elite Fund Management. Elite Fund Management spant zich naar alle redelijkheid in deze informatie 
vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden, zoals omschreven in ons 
privacystatement. Elite Fund Management werkt conform de Nederlandse privacywetgeving. Om een  

inschrijving uit te voeren, heeft Elite Fund Management enkele gegevens nodig, zoals naam, adres, 

woonplaats, bankrekeningnummer, e-mailadres en telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens 
uitsluitend voor de inschrijving. Uw gegevens worden alleen verstrekt aan derde partijen indien dit nodig 
is voor de uitvoering van de overeenkomst. 

Indien u daarvoor toestemming geeft kunnen wij uw gegevens gebruiken om u als participant op de 

hoogte te houden van de ontwikkelingen bij het fonds of om u andere informatie te sturen die interessant 
kan zijn. U beslist zelf of u hieraan mee wilt werken. U mag uw keuze op ieder moment wijzigen. Elite 
Fund Management zal geen van deze gegevens van participanten zonder toestemming van betrokkene(n) 
aan derden verstrekken, tenzij de wet dit voorschrijft. 

Elite Fund Management behoudt zich het recht voor het privacystatement aan te passen indien wijzigingen 
in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. 

Vragen 

Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid of de verwerking van persoonsgegevens door Elite 
kunt u een mail sturen naar info@alphafondsen.nl onder vermelding van 'privacy'. 




