Aanmeldformulier: Handelsplatform FromFarmers en aanvraag
lidmaatschap Coöperatie FromFarmers
Dit formulier wordt gebruikt voor het:
1. Aanvragen lidmaatschap Coöperatie FromFarmers UA*
2. Aanmaken VON-registratie bij ForFarmers Nederland B.V.
3. Aanmelden handelsplatform van Captin.
*Lidmaatschapsaanvragen worden ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur van FromFarmers.
Wij wijzen u erop dat voor deelname aan het handelsplatform en het lidmaatschap Coöperatie
FromFarmers de volgende bedragen in rekening worden gebracht:
-

€ 60,- inclusief btw. - Jaarlijkse kosten voor het handelsplatform
€ 50,- exclusief btw - Jaarlijkse contributie Coöperatie FromFarmers.

Beide tarieven kunnen worden gewijzigd en/of geïndexeerd.
U ontvangt hiervoor een factuur.
Aanvragen na 1 december worden in het nieuwe jaar in behandeling genomen.
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Data

Uw gegevens*

Bedrijfsnaam (indien van toepassing**)
Rechtsvorm (indien van toepassing**)
KvK nummer (indien van toepassing**)
Btw-identificatienummer (Indien van
toepassing**)
LEI code (indien bedrijfsnaam ingevuld***)
Klantnummer ForFarmers
Voornamen
Achternaam
Geslacht (M/V)
Adres
Postcode
Woonplaats
Land
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)
Email-adres
Telefoonnummer
IBAN ****)
BIC ****)
Tenaamstelling bankrekening ****)
*) Alle velden zijn verplicht, tenzij anders staat aangegeven
**) Uittreksel Kamer van Koophandel dient te worden meegestuurd. Maximaal drie maanden oud
(uitsluitend ten behoeve van Captin)
***) Informatie en het aanvragen van LEI-code vindt u op kvk.nl (uitsluitend ten behoeve van
Captin)
****) De rekening moet op naam staan van de deelnemer (natuurlijk persoon of rechtsvorm)
(uitsluitend ten behoeve van Captin)
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Uw gegevens worden opgenomen in de administraties van Captin en van Coöperatie FromFarmers.
Voorts is het u bekend dat:
1. Uw gegevens worden door Captin 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 tijd haar effectenrekeningen aanhoudt
c. Informeren van onze klanten
d. Overeenkomsten sluiten en doen wat daarin staat
e. Analysis maken voor statistische en wetenschappelijke doelen
f. Commerciële acties sturen naar u
g. FromFarmers te informeren over uw verzoek om lid te worden van de coöperatie en
ForFarmers te vragen om een VON registratie aan te maken (i.v.m. de benutting van
voerequivalenten)
h. Het afwikkelen van transacties in Financiële Instrumenten
Uw gegevens worden door FromFarmers gebruikt voor de volgende doelen:
I.
II.

het bijhouden van de ledenadministratie en ForFarmers Nederland B.V. te verzoeken om een
VON registratie aan te maken;
om met u te kunnen communiceren en u te informeren over de activiteiten van
FromFarmers.

Meer informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u vinden in de privacy verklaringen
van Captin en FromFarmers
Ondertekening
Hierbij verklaart u:
- ten behoeve van Captin: 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.
- ten behoeve van FromFarmers: dat u de intentie heeft om in de regel bedrijfsbenodigdheden af
te nemen van ForFarmers en/of haar dochtermaatschappijen
- dat u ermee bekend bent (en er – voor zover nodig – mee instemt) dat uw gegevens aan
ForFarmers en/of haar dochtermaatschappijen kan worden verstrekt voor zover dat
noodzakelijk is voor het bepalen van de eventuele benutting van voerequivalenten (conform de
statuten van FromFarmers)
- een onherroepelijke en doorlopende volmacht – met het recht van substitutie - te verlenen aan
FromFarmers om uw voerequivalenten, participatierekeningen (FromFarmers) en/of
certificaten (ForFarmers) via het handelsplatform bij Captin te verkopen en te gelde te maken
ter voldoening van de kosten en vervolgens uw account bij Captin en uw lidmaatschap bij
FromFarmers te beëindigen, onder de volgende voorwaarden: (a) u heeft een achterstand in de
betaling van de kosten voor het handelsplatform en/of de betaling van de contributie van
FromFarmers, (b) u bent daarvoor tenminste 1 keer schriftelijk aangemaand, (c) de achterstand
zoals hierover onder (a) genoemd is hoger dan de uitkering die u heeft ontvangen op uw
voerequivalenten, participatierekeningen en/of voerequivalenten;
- alle wijzigingen ten aanzien van de hierbij verstrekte informatie onverwijld door te geven aan
Captin B.V. door gebruikmaking van het wijzigingsformulier.
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De ondergetekende(n) zal/zullen Captin en/of FromFarmers niet aansprakelijk stellen voor enige
overeenkomstig de - in dit formulier opgenomen - volmacht verrichte rechtshandeling door Captin
en/of FromFarmers. De ondergetekende(n) gaat/gaan ermee akkoord Captin en FromFarmers
schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen vorderingen, aanspraken of gedingen tegen Captin
en/of FromFarmers en tegen enige schade, kosten of uitgaven die Captin en/of FromFarmers mocht
oplopen bij handelingen in verband met de in dit formulier opgenomen volmacht.
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 aan
Captin. Tevens dient Captin 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 10
1076 DE Amsterdam
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