Aanmeldformulier handelsplatform FromFarmers
Middels dit formulier meldt u zich als deelnemer aan op het handelsplatform FromFarmers.
Wij wijzen u erop dat voor deelname aan het handelsplatform een bedrag in rekening wordt gebracht namens
Coöperatie FromFarmers U.A., u ontvangt hiervoor nog een factuur.
De huidige kosten bedragen € 60,00 inclusief btw per jaar. Het tarief kan worden gewijzigd en/of geïndexeerd.

Data

Uw gegevens

Bedrijfsnaam (indien van toepassing*)
Rechtsvorm (indien van toepassing*)
KvK nummer (indien van toepassing*)
LEI code (indien van toepassing*)
Voornamen
Achternaam
Geslacht (M/V)
Adres
Postcode
Woonplaats
Land
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)
Email-adres**)
Telefoonnummer
IBAN**)
BIC**)
Tenaamstelling bankrekening ***)

*) Uittreksel Kamer van Koophandel dient te worden meegestuurd. Maximaal drie maanden oud.
**) Verplicht invullen.
***) De rekening moet op naam staan van de deelnemer (natuurlijk persoon of rechtsvorm).
****) uw gegevens worden gebruikt voor het beoordelings- en acceptatiebeleid van Captin B.V. (indien
nodig zullen additionele vragen gesteld worden).
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Captin zal uw gegevens zorgvuldig en met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
verwerken.
Uw gegevens worden opgenomen in de administratie van Captin. Voorts is het u bekend dat:
1. Uw gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
a. Klanten en mogelijke klanten beoordelen en accepteren
b. Communicatie met Van Lanschot N.V. of een andere bank waar Coöperatie FromFarmers U.A. van tijd tot
c.
d.
e.
f.
g.

2.

tijd hun effectenrekeningen aanhouden
Informeren van onze klanten
Overeenkomsten sluiten en doen wat daarin staat
Analysis maken voor statistische en wetenschappelijke doelen
Commerciële acties sturen naar u
Het afwikkelen van transacties in Financiële Instrumenten

U kunt uw gegevens te allen tijde opvragen en verzoeken om deze te laten corrigeren of verwijderen.

Ondertekening
Hierbij verklaart u:
géén US person te zijn. U bent US person indien u: een paspoort van de Verenigde Staten bezit of
woonachtig bent in de Verenigde Staten of belastingplichtig bent in de Verenigde Staten. Dit geldt
eveneens voor alle andere wettelijke vertegenwoordigers bij een rechtspersoon.

N.B. In het geval de eigenaar van de Financiële Instrumenten natuurlijke personen zijn die tezamen deze rechten houden
(bijvoorbeeld maatschap of vof), dan dient dit formulier te worden ondertekend door alle houders van de Financiële
Instrumenten. U dient dan ook allen een kopie van een geldige legitimatie toe te voegen. Bij een rechtspersoon dienen de
alleen/zelfstandige bevoegde bestuurder(s) het formulier te ondertekenen en een kopie legitimatie toe te voegen.

Voor akkoord:

Voor akkoord:

Naam: ............................................................

Naam:…........................................................

Datum: ...........................................................

Datum:….......................................................

Handtekening: ...............................................

Handtekening:...............................................

Voor akkoord:

Voor akkoord:

Naam: ............................................................

Naam: ...........................................................

Datum: ...........................................................

Datum:...........................................................

Handtekening: ...............................................

Handtekening:…............................................

Wij verzoeken u vriendelijk het ingevulde aanmeldformulier na ondertekening te retourneren. Tevens dienen
wij een kopie van legitimatie(s) van alle maten/vennoten en een uittreksel Kamer van Koophandel (<3
maanden) te ontvangen. Graag retourneren naar info@captin.nl of per regulier post naar:
Captin B.V.
Olympisch Stadion 24
1076 DE Amsterdam
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