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Welk bedrag wilt u maandelijks extra beleggen?*

Uw  gegevens: 

Beleggingsnummer: 

Of

Voorletter(s):     Achternaam:     M     V 

BSN-nummer:            Geboortedatum:  
 - 

 
 - 

    

Adres: 

Postcode:            Woonplaats: 

IBAN: N  L            0                 

Hierbij machtig ik het Oikocredit Nederland Fonds om maandelijks een bedrag af te 
schrijven van:

 € 25      € 100      € 500      €   (minimaal € 10)

     U ziet uw extra belegging op uw rekeningoverzicht dat u aan het begin van de volgende maand ontvangt.

       Deze maandelijkse machtiging vervangt mijn bestaande maandelijkse machtiging.

*Over elke aankoop betaalt u 0,35% aankoopkosten

Ja, ik ga maandelijks 
           extra beleggen

Oikocredit Nederland Fonds 
Arthur van Schendelstraat 550  

3511 MH  Utrecht  T: 030 234 10 69 
E: nederland@oikocredit.nl 

W: www.oikocredit.nl

De toelichting op dit inschrijfformulier  
vindt u op de achterzijde.

Stuur een scan of foto van dit formulier 
naar
nederland@oikocredit.nl of per post naar:
Oikocredit Nederland ●  Antwoordnummer 
51007 ●  3501 VB Utrecht 
Meer informatie vindt u op onze website 
www.oikocredit.nl

Stichting Beheer Oikocredit Nederland 
Fonds is als beheerder van het Oikocredit 
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. Tussen 95% en 99% 
van het fondsvermogen wordt namelijk 
geïnvesteerd in Oikocredit.  

3 Bevestiging: 
Ik verklaar dat ik het prospectus en de Essentiele Beleggersinformatie heb gelezen met informatie over het Oikocredit 
Nederland Fonds, de kosten en risico’s. Deze informatie kunt u vinden op onze website www.oikocredit.nl Ik verklaar 
tevens dat ik niet belastingplichtig ben in de Verenigde Staten. (Zie achterzijde voor de toelichting bij deze vraag.)

Plaats:      HANDTEKENING: 

Datum: 

Zonder machtiging beleggen?

Maak dan het bedrag dat u extra wilt 
beleggen over naar 

NL 37 TRIO 0379 2791 69 

t.a.v St. Jur. Eigendom ONF onder 

vermelding van uw beleggingsnummer.



Toelichting op het 
 formulier
Persoonsgegevens
Bij de aanvraag van een financiële dienst worden persoons-
gegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze 
worden door ons verwerkt ten behoeve van het aangaan en 
uitvoeren van overeenkomsten inzake financiële diensten en 
het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met 
inbegrip van de voor koming en bestrijding van fraude. Volgens 
de Wet op het financieel toezicht bent u verplicht alle wijzigin-
gen aan ons door te geven.

Kosten
Aan het eind van elk kwartaal wordt een beheervergoeding van 
0,10% in mindering gebracht op het totale saldo van de 
belegging. Ook worden er 0,35% aan- en verkoopkosten in 
rekening gebracht. 

BSN-nummer
Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer 
voor iedereen die ingeschreven staat in de Basisregistratie 
Personen (BRP). Uw BSN staat onder andere op uw paspoort, 
rijbewijs en identiteitskaart.

Het incassobedrag wordt rond  
de 25ste afgeschreven.

Toestemming voor sepa-machtiging 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming  
aan het Oikocredit Nederland Fonds om een incasso-opdracht  
te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te 
schrijven. Ook geeft u door ondertekening van dit formulier 
toestemming aan uw bank om eenmalig/maandelijks een bedrag 
van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 
het Oikocredit Nederland Fonds. Als u het niet eens bent met 
deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor 
binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag 
uw bank naar de voorwaarden. U kunt altijd uw machtiging 
intrekken. Dat gaat heel eenvoudig. Stuur een e-mail naar 
nederland@oikocredit.nl onder vermelding van uw beleggings-
nummer of stuur dit per post.

Oikocredit Nederland Fonds ●   IBAN: NL 37 TRIO 0379 2791 69 t.n.v. St. Jur. Eigendom ONF 
KvK nummer: 30 18 39 62 ●   Incassant ID: NL38ZZZ539208130000

Oikocredit. Al 45 jaar succesvol    
                                met microkrediet.
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