
De wijziging in de samenstelling van uw portefeuille kunt u kenbaar maken door de volgende pagina 
in te vullen. Na ontvangst van het formulier gaat de opzegtermijn in. De datum waarop het fonds 
verkocht wordt, wordt door onze back-office aan u gecommuniceerd.

Da Vinci Retail

Mutatieformulier
Natuurlijke personen

Aanvrager 1 Aanvrager 2

Wijziging in portefeuille doorvoeren

Handtekening Aanvrager 1 Aanvrager 2

Ondertekenen en versturen

Plaats

Datum

U kunt dit formulier per e-mail of reguliere post sturen naar:
De Veste 
Liesboslaan 57a 
4813 EB  BREDA 
E-mail: info@deveste.net 
 

Naam

Voorletters

Geboortedatum

Relatienummer



Wijziging in de portefeuille doorvoeren
Gedeeltelijke verkoop 
U kunt het bedrag dat u wenst te verkopen vermelden in de kolom "gedeeltelijk".  
  
Volledige verkoop 
In geval van volledige verkoop kunt u volstaan met het aankruisen van het vakje in de kolom 
"volledig".  
  
  
 

Aanvullende op/ aanmerkingen:

Fonds                    Verkoop 

Trade Finance Handelsfonds              Volledig       Gedeeltelijk: €


De wijziging in de samenstelling van uw portefeuille kunt u kenbaar maken door de volgende pagina in te vullen. Na ontvangst van het formulier gaat de opzegtermijn in. De datum waarop het fonds verkocht wordt, wordt door onze back-office aan u gecommuniceerd.
Da Vinci Retail
Mutatieformulier
Natuurlijke personen
Aanvrager 1
Aanvrager 2
Wijziging in portefeuille doorvoeren
Handtekening
Aanvrager 1
Aanvrager 2
Ondertekenen en versturen
Plaats
Datum
U kunt dit formulier per e-mail of reguliere post sturen naar:
De Veste
Liesboslaan 57a
4813 EB  BREDA
E-mail: info@deveste.net
 
Naam
Voorletters
Geboortedatum
Relatienummer
Wijziging in de portefeuille doorvoeren
Gedeeltelijke verkoop
U kunt het bedrag dat u wenst te verkopen vermelden in de kolom "gedeeltelijk". 
 
Volledige verkoop
In geval van volledige verkoop kunt u volstaan met het aankruisen van het vakje in de kolom "volledig". 
 
 
 
Aanvullende op/ aanmerkingen:
Fonds		         	        Verkoop	
Trade Finance Handelsfonds              Volledig       Gedeeltelijk: €
Jurgen
Normal
Esgher
31
Microsoft Office Word
17-12-2009 12:15:00
15-5-2008 12:00:00
29-1-2010 10:27:00
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4
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