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Alpha High Performance Fund 
Fondsbeheerder: Elite Fund Management 

MUTATIE- EN WIJZIGINGSFORMULIER 

STAP 1 : 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  :

Wilt u uw gegevens wijzigen? Ga verder met STAP 2. 
Wilt u de samenstelling van uw portefeuille wijzigen of uw portefeuille verkopen? Ga verder 
met STAP 3. U kunt STAP 2 overslaan. 
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STAP 2: WIJZIGING VAN GEGEVENS (Kruis aan welke gegevens u wenst te wijzigen en 
geef uw nieuwe gegevens op) 

□ Bedrijfsnaam :…………………………………………………………………………………………………… 

□ Adres :…………………………………………………………………………………………………… 

□ Postcode en woonplaats :…………………………………………………………………………………………………… 

□ Email :…………………………………………………………………………………………………… 

□ Telefoonnummer :…………………………………………………………………………………………………… 

□ Rekeningnummer :…………………………………………………………………………………………………… 

Wilt u uw adres en rekeningnummer wijzigen? Dan ontvangen wij graag een kopie van uw 
legitimatiebewijs. 

Wilt u ook de samenstelling van uw portefeuille wijzigen of uw portefeuille verkopen? Ga dan 
verder met STAP 3. Wilt u geen andere wijzigingen doorgeven? Ga naar STAP 4. 

STAP 3: 
3A. Kruis aan wat van toepassing is: 

□ Ik wil mijn portefeuille (gedeeltelijk) verkopen. Het bedrag dient uitgekeerd te worden

op bankrekeningnummer: ………………………………………………………………………………………
(Graag bij STAP 3B de belangen aangeven die u wenst te verkopen)

□ Ik wil de samenstelling van mijn portefeuille wijzigen. (Graag bij STAP 3B aangeven

welke belangen u wenst te verkopen en in te kopen)

3B. U wilt verkopen: Bedrag of percentage: 

 €…………………………………………………………… 

 €…………………………………………………………… 

 €…………………………………………………………… 

 €……………………………………………………………  

 €……………………………………………………………  

□ Alpha Future Spread Fund

(Uitstapkosten 0.16%)

□ Dutch Darlings Fund

(Uitstapkosten 0.50%)

□ Alpha Global Index Trader

(Uitstapkosten 0.16%)

□ All Markets Fund

(Uitstapkosten 0.16%)

□ Altaica Alpha Strategies Fund

(Uitstapkosten 0.25%)

□ Altaica Sustainable Equity Long Short Fund €……………………………………………………………

(Uitstapkosten 0.20%) U wilt 

kopen:  Bedrag 

 €…………………………………………………………… □ Alpha Future Spread Fund

(Instapkosten 0.16%)

□ Dutch Darlings Fund  €…………………………………………………………… 
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(Instapkosten 0.50%) 

 €…………………………………………………………… 

 €……………………………………………………………  

 €……………………………………………………………  

□ Alpha Global Index Trader

(Instapkosten 0.16%)

□ All Markets Fund

(Instapkosten 0.16%)

□ Altaica Alpha Strategies Fund

(Instapkosten 0.25%)

□ Altaica Sustainable Equity Long Short Fund €…………………………………………………………… 

(Instapkosten 0.20%) 

Inkoop 
Indien Elite Fund Management tot inkoop besluit, zal dat op de Transactiedag plaatsvinden. 
Inkoop zal dan geschieden tegen de Netto Vermogenswaarde per Participatie per de laatste 
dag van de voorafgaande kalendermaand ( de “inkoopwaarde”), verminderd met de 
uitstapkosten.  

Verzoek tot inkoop (uiterlijk vijf werkdagen voor Transactiedag) 
Een verzoek tot inkoop dient Fund Management uiterlijk vijf werkdagen voorafgaande aan de 
gewenste Transactiedag te hebben bereikt. Een verzoek tot inkoop dient te luiden in euro’s of 
in Participaties tot in maximaal vier decimalen gespecificeerd. Gedeeltelijke uittreding is 
slechts toegestaan als de Participant daarna nog voor minimaal € 5.000,- aan Participaties 
restant aanhoudt. De Netto Vermogenswaarde van ter inkoop aangeboden Participaties dient 
in totaal minimaal € 5.000,- te bedragen. 

Als Transactiedag geldt de eerste handelsdag van elke kalendermaand. 

STAP 4: ONDERTEKENING 

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan 
met het prospectus van het Alpha High Performance Fund en de Essentiele 
Beleggersinformatie (EBI) van het fonds. Het prospectus is op te vragen bij Elite Fund 
Management en via de website, www.alphafondsen.nl, te raad plegen. 

Datum:…………………………………………… Plaats:…………………………………………… 

Handtekening eerste participant Handtekening eventuele tweede 
participant 

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

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 benodigde documenten ontbreken. Wij 
kunnen uw e-mailadres en telefoonnummer gebruiken om met u contact op te nemen indien 
de gevraagde 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.
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□ 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.

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 1/101 
3072 AP Rotterdam 

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 van het fonds of om andere informatie te sturen die interessant 
voor u 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'. 
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