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Lijfrenteproduct Dutch Darlings Fund  
 
An Elite Fund Management B.V. Alternative Investment Fund 
 

 
* Verplicht in te vullen blokken 
 
Dit formulier dient gebruikt te worden in de situatie dat u al participant (klant) bent 
bij Elite Fund Management en u uw opgebouwde lijfrente vanuit een andere 
financiële instelling bij Elite Fund Management wilt beleggen. 

 
*INSCHRIJVING     DEELNAMEBEDRAG 
  

□ Dutch Darlings Fund    €………………………… 

 
 

*GEGEVENS PARTICIPANT 
 
 
Achternaam, voorletter(s) :…………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres    :…………………………………………………………………………………………………… 
 

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

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

 
Telefoonnummer  :…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
*GEGEVENS HUIDIGE LIJFRENTE AANBIEDER 
 

Naam lijfrente aanbieder :…………………………………………………………………………………………………… 
 
Rekening/polisnummer lijfrente :…………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres    :…………………………………………………………………………………………………… 
 
Postcode en vestigingsplaats :…………………………………………………………………………………………………… 

 
Land    :…………………………………………………………………………………………………… 
 

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

 
 
Dit betreft een waardeoverdracht. Het aangegeven bedrag zal door de door u opgegeven 
financiële instelling overgemaakt 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 
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Overige gegevens:  

SWIFT Bank Identifier Code (BIC) : RABONL2U 
Adres van de Stichting   : Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam 
 
De minimale waardeoverdracht als u al participant bent bij Elite Fund Management bedraagt 

€2.500. Deelname vindt plaats op de eerste werkdag van de maand indien de storting en het 
inschrijfformulier vóór de vijfde werkdag van het einde van maand door de beheerder is 
ontvangen.  
 
PROSPECTUS                                                                                                                

Het prospectus is op te vragen bij Elite Fund Management en te downloaden op 

www.alphafondsen.nl/lijfrente 

 
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE (EBI) 
Voor het lijfrenteproduct van het Dutch Darlings Fund is een EBI opgesteld met informatie 

over het Subfonds, de kosten en de risico’s. Loop geen onnodig risico, lees de Essentiële 

Beleggersinformatie (EBI). Deze is op te vragen bij Elite Fund Management en te downloaden 
op: www.alphafondsen.nl/lijfrente  
 
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen 
garantie voor de toekomst. 
 
AANVULLENDE VOORWAARDEN LIJFRENTE 

Voor het lijfrenteproduct van het Dutch Darlings Fund zijn aanvullende voorwaarden 
opgesteld. Deze zijn op te vragen bij Elite Fund Management en te downloaden op: 
www.alphafondsen.nl/lijfrente 
 
*ONDERTEKENING 

Middels ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u:  
- kennis te hebben genomen van (en daarmee ook de aanvaarding van) de 

toepasselijkheid van het prospectus van het Alpha High Performance Fund (waarvan 
het Dutch Darlings Fund een subfonds is) en de Essentiele Beleggersinformatie (EBI) 
van het het lijfrenteproduct van het Dutch Darlings Fund en de Aanvullende 
Voorwaarden Lijfrente. 

- de risico’s die verbonden zijn aan het beleggen in dit beleggingsfonds te aanvaarden. 
- veranderingen die zich voordoen in persoonlijke omstandigheden, waardoor een 

belegging in het Alpha High Performance Fund niet langer verstandig is, Elite Fund 

Management daarover direct informeren. Zolang dit niet gebeurt, zal Elite Fund 
Management als Beheerder van het Alpha High Performance Fund ervan uit mogen 
gaan dat de in het beleggersprofiel vastgelegde uitgangspunten en doelstellingen 
blijven gelden. 

 
Het prospectus, de Aanvullende Voorwaarden Lijfrente en de EBI zijn op te vragen bij Elite 

Fund Management en te downloaden op onze website www.alphafondsen.nl/lijfrente 
In het prospectus staat alle relevante informatie over het beleggingsbeleid van het Dutch 

Darlings Fund en over de risico’s die beleggen in dit fonds met zich brengt.  
 
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 de voor de aanvraag vereiste documenten ontbreken. Wij zullen 

uw e-mailadres en telefoonnummer gebruiken om met u contact op te nemen indien de 
vereiste documenten ontbreken. 
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Datum:……………………………………………  

Naam:…………………………………………….   
 
Handtekening 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 sturen naar: 

 
Elite Fund Management B.V. 
Maastoren 43ste verdieping 
Wilhelminakade 1/101 
3072 AP Rotterdam 

 

TOELICHTING OP HET FORMULIER VERVOLGOVERDRACHT 
Indien u voor het eerst participaties van het lijfrenteproduct van het Dutch Darlings Fund 
koopt, dient u het Inschrijfformulier Lijfrenteproduct Dutch Darlings Fund of, in het geval van 
een waardeoverdracht, het Inschrijfformulier Waardeoverdracht, geheel in te vullen. Dit 
formulier is daarvoor niet voldoende. 
Indien u reeds eerder participaties heeft gekocht door een storting of waardeoverdracht en u 
wilt participaties bijkopen door middel van een waardeoverdracht is dit formulier voldoende. 

 
GEGEVENS PARTICIPANT 
Het adres van de participant geldt als postadres voor toekomstige communicatie. 
Indien u uw woonplaats in Nederland heeft en in Nederland in het bevolkingsregister staat 
ingeschreven, wordt u beschouwd Nederlands ingezetene te zijn. Indien u uw woonplaats 
wijzigt vragen wij u dit te melden bij Elite Fund Management. 
 

DEELNAME 

Bijstorting door middel van een waardeoverdracht is alleen mogelijk door fysieke dan wel 
digitale toezending van dit formulier aan Elite Fund Management en overmaking van het te 
investeren bedrag op de bankrekening van de Stichting Alpha High Performance Fund. Dit 
formulier dient uiterlijk vijf werkdagen voor de Transactiedag door Elite Fund Management te 
zijn ontvangen. Het te investeren bedrag dient eveneens vijf werkdagen voor de Transactiedag 

op de bankrekening van de stichting ontvangen te zijn. Als Transactiedag geldt de eerste 
handelsdag van elke kalendermaand. 

Elite Fund Management (en daarmee ook het Dutch Darlings 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 Europese 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 uw gegevens om het 
contract uit te voeren, vanwege wettelijke verplichtingen en in bepaalde gevallen als u daar toestemming 
voor hebt gegeven. Omdat wij deze gegevens verwerken, hebt u ook privacy rechten. U heeft recht om te 
weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Dit heet ‘Recht van inzage’. Als uw persoonsgegevens 
niet juist zijn, hebt u het recht ont te vragen deze te corrigeren. Dit is het ‘Recht op correctie’. Ook houden 
wij u graag op de hoogte van onze producten. Daarvoor vragen wij toestemming om u te benaderen. Die 
kunt u altijd weer intrekken. U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens rechtstreeks aan u over 
te dragen. Dit geldt voor persoonsgegevens die we met uw toestemming op basis van de overeenkomst 
hebben verwerkt. De gegevens kunt u controleren en zelf overdragen aan een derde partij (Recht op 
dataportabiliteit). Elite Fund Management is wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te bewaren. In 
bepaalde gevallen kunt u ons vragen om persoonsgegevens te verwijderen. Voor het ‘Recht op vergetelheid’ 
gaat om gevallen waarbij de gegevens niet meer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel, gegevens 
waarvoor u uw toestemming voor verwerking intrekt en als wij uw gegevens onrechtmatig verwerken. 
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. 

mailto:info@alphafondsen.nl
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Vragen 

Voor vragen, opmerkingen of klachten over ons privacystatement of de verwerking van persoonsgegevens 
door Elite kunt u een mail sturen naar sweatha.reddy@elitefundmanagement.com onder vermelding van 
'privacy'. Ons volledige privacystatement vindt u op www.alphafondsen.nl/privacy-en-cookie-statement/. 

 
 

 


