
na(a)m(en) wenst de gratis aandeelhoudersbrief

straat / nr P via e-mail P met de post P géén ADH-brief

postcode / gemeente

telefoonnummer tel werk

GSM fax

e-mail

IBAN-bankrekeningnummer BE BIC

Voor particulieren

geboortedatum rijksregisternummer

geboortedatum partner beroep

Voor verenigingen / vennootschappen (kopie van de statuten bijvoegen aub)

type rechtspersoon

BTW of Ondernemingsnummer BTW-plichtig P ja P nee

contactpersoon oprichtingsdatum

functie

Ik wens dat mijn jaarlijks dividend tot schriftelijke herroeping wordt

gestort op bovenstaand 
rekeningnummer.

gereserveerd en 
gekapitaliseerd in nieuwe 
aandelen van 50 euro.

als gift afgestaan aan vzw 
Hefboom ter ondersteu-
ning van de werking 
rond tewerkstelling van 
kansengroepen.

De verstrekte gegevens zullen enkel gebruikt worden door cvba Hefboom die deze gegevens strikt vertrouwelijk zal behandelen. Zij worden onder geen beding verstrekt 
aan derden. De verwerking ervan gebeurt door cvba Hefboom - Vooruitgangstraat 333/5 - 1030 Brussel (ON 0428 036 254 - RPR Brussel)
Hier kan u ook terecht met vragen i.v.m. de bescherming van uw persoonsgegevens. U kan de door u verstrekte gegevens steeds opvragen, wijzigingen of laten verwijderen 
volgens wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

In 2 stappen wordt u aandeelhouder van Hefboom:
1 Bezorg ons dit document ondertekend terug via de post, mail of fax  

(02 205 17 39), samen met een kopie van uw identiteitskaart(en) ter  
controle van uw handtekening(en).

2 Doe uw eerste storting dmv onderstaand overschrijvingsformulier  
(1 aandeel = 50 euro - minimaal 5 aandelen of 250 euro)

Word aandeelhouder 
van Hefboom cvba

schrappen wat niet past D

Handtekening

Hefboom cvba Vooruitgangstraat 333 / 5 – B-1030 Brussel
ON 0428 036 254 - RPR Brussel

financiering  advies  aandelen

B E 5 3

HEFBOOM CVBA
Vooruitgangstraat 333/5
1030 Brussel

NiEuwE AANdEElHOudEr w

G K C C B E B B

0 9 6 5 1 7 5 1 7 6 5 3

Druk dit document af, vul het in en  

onderteken het. Bezorg het daarna  

aan Hefboom samen met een kopie  

van uw identiteitskaart.  

Dit kan via fax (02 205 17 39) of  

via de post (Vooruitgangstraat 333/5, 

1030 Brussel)


