
Voeg deze volledig ingevulde en ondertekende verklaring bij het, door de minderjarige, ingevulde en ondertekende inschrijfformulier.         *Verplicht in te vullen.

In aanmerking nemende dat:
De Wettelijk Vertegenwoordiger bij Meewind een beleggingsrekening wenst te openen namens en voor rekening en risico van de minderjarige met 
inachtneming van het bepaalde in de fondsen van Meewind en daarbij behorende documentatie; dat de Wettelijk Vertegenwoordiger op grond van  
zijn of haar gezagsuitoefening het bewind/beheer voert over het vermogen van de minderjarige; 

Verklaart jegens Meewind het volgende:
Door het openen van de Meewind beleggingsrekening namens en voor rekening en risico van de minderjarige geeft de Wettelijk Vertegenwoordiger 
uitdrukkelijk te kennen zich volledig bewust te zijn van de risico’s en gevolgen verbonden aan het beleggen in duurzame energie en deze risico’s en 
gevolgen te aanvaarden. Voorts verklaart de Wettelijk Vertegenwoordiger: dat hij/zij zelfstandig bevoegd is tot vertegenwoordiging van de minderjarige; 
dat hij/zij volledig op de hoogte is van de omstandigheid dat de minderjarige in beginsel zelf handelsonbekwaam is; dat de minderjarige in verband met 
zijn/haar handelsonbekwaamheid niet is toegestaan zelfstandig te beleggen in duurzame energie via de te openen Meewind beleggingsrekening en het 
de minderjarige mitsdien niet is toegestaan zelfstandig over de voorgenoemde Meewind beleggingsrekening te schikken; dat hij/zij zorg draagt voor een 
doelmatige belegging van het vermogen van de minderjarige; dat hij/zij erkent dat de door Meewind aan hem/haar verstrekte beveiligingsmiddelen, 
waaronder beveiligingscalculatoren, -codes en wachtwoorden, strikt persoonlijk en niet overdraagbaar zijn, hij/zij de uitsluitende verantwoordelijkheid 
draagt voor de strikte geheimhouding daarvan ten opzichte van de minderjarige en anderen en hij/zij bij uitsluiting aansprakelijk is voor schade ontstaan 
als gevolg van het verloren gaan van het vertrouwelijke karakter van de beveiligingsmiddelen; dat hij/zij erkent dat Meewind niet aansprakelijk zal zijn voor 
eventueel geleden verliezen en/of gederfde winst als gevolg van de voor de minderjarige verleende diensten. Het bepaalde in de fondsen van Meewind en 
daarbij behorende documentatie. 

Naam*:

Naam*:

Straatnaam*:   Huisnummer*:

Straatnaam*:   Huisnummer*:

Postcode*:  Woonplaats*:

Postcode*:  Woonplaats*:

Geboorteplaats*:  (hierna te noemen: “de minderjarige”.)

(hierna te noemen: “de Wettelijk Vertegenwoordiger”), ten deze handelend als wettelijke vertegenwoordiger van minderjarige:

Ondergetekende:

Minderjarige:

Plaats*:

Handtekening Wettelijk Vertegenwoordiger*: Datum*:

U kunt er ook voor kiezen het ondertekende formulier en uw paspoort in te scannen. Deze documenten kunt u  
per e-mail versturen naar info@meewind.nl of uploaden naar de beveiligde omgeving op mijn.meewind.nl.

Verklaring
omtrent minderjarige participant

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier met een kopie van een geldig paspoort,
voor- en achterkant, naar onderstaand adres (postzegel niet nodig). 
Meewind, Antwoordnummer 1363, 2000 VD  Haarlem.


