ontvangen d.d.

Nummer beleggingsrekening

Periodieke storting of onttrekking
Periodiek te beleggen bedrag
(indien gewenst minimaal € 50)
Via automatische incasso van
tegenrekening 1

q

Periodieke stortingen of onttrekkingen
Bedrag
(€)
Vanaf

Periodiek te onttrekken bedrag
(indien gewenst minimaal € 150)
Via automatische overboeking naar
tegenrekening 1 q
2 q

Opdrachtformulier

FONDSENMOZAÏEK

q

(dd- mm- jj)
.

Frequentie:
q maand
q halfjaar

q kwartaal
q jaar

Ik machtig Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro het aangegeven periodiek te beleggen bedrag tot wederopzegging af te schrijven van Tegenrekening nummer 1.

Switch van beleggingsportefeuille
Switchen van beleggingsportefeuille altijd op basis van een opnieuw ingevuld beleggersprofiel.

Van

q
q
q
q
q

Waakzaamheid Plus
Waakzaamheid
Balans
Welvaart
Welvaart Plus

(defensief)
(voorzichtig)
(neutraal)
(dynamisch)
(offensief)

Naar

q

Waakzaamheid Plus
Waakzaamheid
Balans
Welvaart
Welvaart Plus

q

Bedrag (€)

q
q
q
q

(defensief)
(voorzichtig)
(neutraal)
(dynamisch)
(offensief)

Verkoop
q

Gehele portefeuille

Wilt u hiernaast aangeven
wat de reden is van de
(gedeeltelijke) verkoop van
uw portefeuille?

Tegenrekening
Van uw beleggingsrekening bij Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro kunnen uitsluitend bedragen worden
overgemaakt naar de hieronder aangegeven tegenrekening. Tegenrekening 1 dient een op uw naam gestelde
rekening te zijn bij een bank-of giro-instelling in Nederland. Bij een girorekening dient het rekeningnummer te
beginnen met een P.

Rekening 1

Rekening 2

Rekeningnummer oud
Rekeningnummer nieuw
Ten name van
Woonplaats rekeninghouder

Postadres

Fondsenmozaïek
Postbus 41081
9701 CB Groningen

Tel. 050-3171819
Fax 050-3171801
Mail info@fondsenmozaiek.nl
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Wijziging personalia
Mede-belegger
(natuurlijk persoon,
1e gemachtigde,
bedrijf/rechtspersoon)

Mede-belegger
(natuurlijk persoon,
2e gemachtigde,
bedrijf/rechtspersoon)

Achternaam
Voorletter(s)
Geboortedatum

q man
q vrouw

q man
q vrouw

Adres
Postcode en woonplaats
Correspondentie-adres

Opdrachtformulier

FONDSENMOZAÏEK

Postcode en woonplaats
Telefoon tijdens
kantooruren
E-mail
Fiscaal Nederlands
ingezetene
Sofinummer

q ja
q nee, van

q ja
q nee, van

Land
Gehuwd of geregistreerd
partnerschap met een
ander dan de medebelegger*
* indien van toepassing: vul een ‘en/of verklaring’ in

Ondertekening
Plaats en datum

Bent u niet vergeten het
nummer van uw beleggings
rekening in te vullen?
Wettelijke vertegenwoordiger

Handtekening belegger

Mede-belegger

(alleen van toepassing indien de
belegger minderjarig is)

Om misverstanden te voorkomen kunnen opdrachten/wijzigingen betreffende uw Noordnederlandse Beleggingsrekening slechts met dit formulier worden doorgegeven. Noordnederlands Effektenkantoor aanvaardt geen
aansprakelijkheid met betrekking tot het niet of onjuist ontvangen van opdrachten per fax. Graag altijd het
nummer van uw beleggingsrekening invullen. U kunt volstaan met het invullen van de gewijzigde gegevens.
Let op! Bij een ‘en/of rekening’ dienen beide beleggers te ondertekenen in geval van:
een (gedeeltelijke) verkoop;
een switch naar een andere beleggingsportefeuille;
opzegging;
wijziging van de adressering of in de tenaamstelling van de Beleggings-rekening;
wijziging in de gegevens van de Tegenrekening.
Voor het overige is de handtekening van één van beide beleggers voldoende. De in dit formulier gehanteerde ik-
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