Hypoplus Aanmeldformulier
TP nummer (intern)
Handelsnaam
Statutaire naam
Adres
Postcode en woonplaats
Postadres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Contactpersoon
Mobielnummer
E-mail Rekening Courant
E-mail rente + productinfo
Website
Kvk-inschrijfnummer
AFM-vergunningno.
Bav-nummer
KIFID-nummer
HDN-nummer
IBAN (bankrekening)
Te naamstelling
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versie 2018.01

1.

Tussenpersoon is ervan op de hoogte dat dit aanmeldformulier samen met de algemene voorwaarden, de
vergoedingsregeling en eventuele aanvullende overeenkomsten waarin nadere rechten en verplichtingen
worden vastgelegd, de samenwerkingsovereenkomst vormen.

2.

Tussenpersoon heeft het aanmeldformulier Hypoplus ondertekend en is uitdrukkelijk op de hoogte van het
feit dat de dienstverlening van Hypoplus enkel van administratieve aard is en gebaseerd op “execution only”
zoals vermeld in de Wet op financiële toezicht (WFT).

3.

Tussenpersoon verklaart volledige verantwoordelijkheid te nemen en ervoor zorg te dragen dat zij kan
bemiddelen in de zin van de Wet op het financieel toezicht (WFT), bij het sluiten van financiële producten
en diensten bij de geselecteerde maatschappij(en).

4.

Tussenpersoon zal voldoen aan de eisen die door de aanbieders worden gesteld om te bemiddelen in de
producten van die betreffende aanbieders. Hypoplus behoudt zich het recht om tussenpersonen te screenen
bij de aanbieders (Best Practice) en creditsafe. Tussenpersoon geeft hierbij toestemming voor een dergelijke
screening door Hypoplus.

5.

Hypoplus conformeert zich aan de AVG-richtlijnen. In dit kader van zal zij niet optreden als
“verwerkingsverantwoordelijke” maar als “verwerker”. Voor meer informatie kunt ook ons Privacyreglemet
raadplegen ( https://www.hypoplus.nl/wp-content/uploads/2018/05/1.-Privacyregelement-IF-2018.01.pdf).

6.

Op dit aanvraagformulier zijn de algemene voorwaarden van Hypoplus van toepassing.( http://hypoplus.nl/wpcontent/uploads/2014/05/Algemene-voorwaarden-Hypoplus-03-2014.pdf). Tevens zijn deze Algemene
Voorwaarden opvraagbaar bij ons kantoor. Door ondertekening van dit document verklaart tussenpersoon dat
hij heeft kennisgenomen van en akkoord is met de algemene voorwaarden en de vergoedingsregeling.

Datum
Plaats
Naam
Plaats hier uw handtekening

Wij verzoeken u vriendelijk de volgende bescheiden per e-mail (scan) samen met dit formulier te zenden naar:
info@hypoplus.nl.
-Kopie inschrijving KvK (niet ouder als 3 maanden)
-Kopie KIFID aansluiting
-Kopie AFM vergunning
-Kopie polis beroepsaansprakelijkheidsverzekering van recent jaar met een minimale verzekerde som van €
1.250.000,00 -Kopie geldig legitimatiebewijs van de eigenaar volgens KvK (geldig paspoort of identiteitskaart)
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________________________________________________________________________________________

Doorlopende Machtiging SEPA

Naam

: Hypoplus

Adres

: Abe Lenstra blvrd 52-10

Woonplaats

: Heerenveen

Land

: Nederland

Incassant ID

: NL29ZZZ583934040000

Kenmerk machtiging

: RC [tp nummer]

Reden betaling : Rekening Courant

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Hypoplus om doorlopende incasso-opdrachten
naar uw bank te sturen om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
Hypoplus. 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.
Bedrijfsnaam

:

Naam

:

Adres

:

Postcode

:

Woonplaats

:

Land

:

IBAN

:

Bank Identificatie (BIC)

:

Plaats en datum

:

Handtekening

:

_________________________________________________________________________________________
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