Informatie aanvraag voor een Grondrente kavel
Dit formulier is bedoeld voor de informatie aanvraag van een Grondrente kavel.

Onderdeel 1

Persoonsgegevens aanvrager
Aanvrager 2 (indien van toepassing)

Aanvrager 1
1.1 Achternaam
1.2 Voornamen (voluit)
m

1.3 Geslacht

v

m

v

1.4 Huidig adres
1.5 Postcode / Woonplaats
1.6 Geboortedatum
1.7 Geboorteplaats
1.8 Burgerlijke staat
1.9 Telefoonnummer
1.10 E-mailadres
Onderdeel 2

Gegevens Grondrente kavel

2.1 Voor welke kavel(s) heeft u belangstelling
of voor welk bedrag?
2.2 Wenst u gebruik te maken van een
beheerpakket? Zo ja, welke?
Onderdeel 3

Waarschuwing

Let op! Vanaf 1 januari 2012 bedraagt het minimale investeringsbedrag € 100.000,-.
Door ondertekening van dit informatie-aanvraagformulier bevestigt u bekend te zijn met de risico's die samenhangen met de
aankoop van (een) Grondrente kavel(s), en deze zorgvuldig te hebben afgewogen.
Het betreft in ieder geval de volgende risico's:
a) Mogelijk verminderde verhandelbaarheid van uw kavel als gevolg van de daarop gevestigde erfpacht;
b) Rentestijgingen in de markt kunnen de opbrengst bij verkoop van uw kavel negatief beïnvloeden;
c) Pas na twee achtereenvolgende jaren wanbetaling door de erfpachter kun u de erfpacht opzeggen;
d) Na het einde van de erfpacht heeft de erfpachter recht op een vergoeding;
e) Het is verstandig om naast de aankoop van (een) Grondrente kavel(s) over voldoende liquide middelen als reserve
te (blijven) beschikken.
Onderdeel 4

Verklaring

Ondergetekende(n) gaat/gaan akkoord met de verstrekking van deze persoonsgegevens aan derden, waaronder de notaris,
betrokken bij de afronding van een Grondrente transactie en verdere verwerkingen.
De verwerking van uw persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
Grondrente, gevestigd aan de Groest 104-106, 1211 EE te Hilversum, is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.
Grondrente zal uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor deze worden verzameld. Voor vragen,
inzage en eventueel correctie kunt u contact met ons opnemen.
Handtekening
Aanvrager 1

Aanvrager 2 (indien van toepassing)

Dit getekende informatie-aanvraagformulier kunt u sturen naar:
Finquiddity Grondbezit B.V., Groest 104-106, 1211EE Hilversum.
Een ondertekend exemplaar van dit informatie-aanvraagformulier kunt u ook mailen naar: info@grondrente.nl of
faxen naar 084 - 839 16 00.
Graag ontvangen wij tegelijk met het informatie-aanvraagformulier een kopie van een geldig identificatiebewijs van de aanvrager(s)
V.0806.2012.4

