INSCHRIJF-FORMULIER CRYPTOFONDS RKHBS
HE

ERLEN

De PR-commissie van RKHBS heeft samen met Marcel Benders van MBBF-Capital een cryptobeheerfonds opgezet waar u als begunstiger deel aan kunt nemen. Dit beleggingssysteem, geprogrammeerd door I-Minded, voert automatisch 24 uur per dag aan- en verkopen uit van meerdere crypto
currency’s. Een deel van de uiteindelijke winst wordt uitgekeerd aan RKHBS. Zo bent u voor RKHBS
een welkome sponsor voor het komende jaar.
Regels:
- De inleg per deelnemer is minimaal € 50,- en maximaal € 500,- U kunt inleggen van 1 februari tot 1 maart 2019.
- Tussentijdse inleg is niet mogelijk. U kunt pas weer inleggen op 1 februari 2020.
- Het ingelegde geld wordt via een rekening van RKHBS beheerd.
- Na 12 maanden wordt het rendement verdeeld via de volgende sleutel: 5 % voor I-Minded, 47,5 %
voor RKHBS en 47,5 % voor de deelnemer.
- Na deze 12 maanden mag de deelnemer zelf beslissen wat hij met zijn inzet kan doen: terug laten
storten inclusief opbrengst, alleen de winst laten uitkeren of de inleg inclusief winst laten staan.
- De deelnemer heeft 1 maand de tijd om te beslissen wat hij met zijn inzet wil doen.
- 2 x per jaar ontvang je een update over het rendement.
- Op de administratie van de participantenlijst zit een geheimhoudingsverklaring.
- Tussentijds opnemen van de inleg is niet mogelijk.
- Zoals bij elke belegging zijn er ook hier risico’s. Behaalde resultaten bieden geen garantie voor de
toekomst.
- I-Minded, Marcel Benders en RKHBS kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden
gehouden voor een eventueel ontstane verliezen.

Naam:
Adres:
E-mail:
Telefoon:
IBAN Banknr.:
Deelnamebedrag: €
Door zijn/haar handtekening conformeert deelnemer zich met bovengenoemde regels en maakt het
genoemde bedrag voor 1 maart 2019 over op rekening NL 29 INGB 000 21 44 750 t.n.v. RKHBS onder
vermelding van Cryptofonds RKHBS.

Handtekening: ____________________________________   Datum:

