Verkoop (een deel van)
			de belegging.
1

Gegevens organisatie:
Organisatienaam:

KvK-nummer:

Vertegenwoordiger: Voorletter(s):

Achternaam:

E-mailadres:
Adres organisatie:
Postcode:
IBAN: N

Plaats:
L

0

Het IBAN rekeningnummer van de organisatie. Wilt u dit wijzigen? Download dan het wijzigingsformulier op onze website.
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2

Reden van verkoop

Welk bedrag van uw
belegging wilt u verkopen?
Ik wil €

Ik heb geen interesse (meer) in impactbeleggen

van mijn belegging verkopen.

Ik neem het volledige bedrag op en wil hierna mijn
beleggingsrekening sluiten

Ik heb het geld nodig voor iets anders
Ik wil mijn geld ergens anders neerzetten
Ik wil mijn financiën minder spreiden
Het levert me (financieel) te weinig op

Verkopen worden verwerkt op de laatste dag van de maand. Daarna maken we
binnen tien werkdagen het geld over op het bij ons bekende rekeningnummer.
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Bevestiging:
Plaats:

Handtekening:
Alleen van de

Datum:

De toelichting op dit inschrijfformulier
vindt u op de achterzijde.
Stuur dit formulier naar
nederland@oikocredit.nl of in een gesloten
envelop (een postzegel is niet nodig) naar:
Oikocredit Nederland ● Antwoordnummer
51007 ● 3501 VB Utrecht
Stichting Beheer Oikocredit Nederland
Fonds is als beheerder van het Oikocredit

vertegenwoordiger
		

Nederland Fonds (hierna ONF) opgenomen
in het register van de AFM. ONF is
een beleggingsfonds en er zijn risico’s
verbonden aan een belegging in het ONF.
Het meest in het oog springende risico is
het spreidingsrisico. Minimaal 97%
van het fondsvermogen wordt namelijk
geïnvesteerd in Oikocredit.
Meer informatie vindt u op onze website
www.oikocredit.nl

Oikocredit Nederland Fonds
Arthur van Schendelstraat 550
3511 MH Utrecht T: 030 234 10 69
E: nederland@oikocredit.nl
W: www.oikocredit.nl

Toelichting op het
formulier
Wanneer verkopen

Volledig ingevuld formulier

U kunt het Oikocredit Nederland Fonds op elk moment
verzoeken om (een deel van) uw participaties van u terug te
kopen.

Dit verzoek moet ingevuld en ondertekend worden door de bij
ons geregistreerde bezitter(s) van de participaties. Indien er
sprake is van een volmacht of uitvoering van een testament,
dienen wij over alle officiële bewijsstukken daarvan
te beschikken.

Verwerking
Aan- en verkopen van participaties vinden plaats op de laatste
dag van de maand. Binnen tien werkdagen na de verkoop
maken we het geldbedrag van de verkoop over naar de bij ons
bekende tegenrekening.

Dividenduitkering
Volgend jaar juni krijgt u van ons nog een laatste keer dividend
uitgekeerd van het jaar waarin u uw belegging heeft verkocht.

Oikocredit. Al 40 jaar succesvol

met microkrediet.
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