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Bestelformulier
iRetriever download 09/2018
Terug te sturen naar Forest Bergen (Louis Witte)
Email: louis@forestbergen.com
Tel. 072 / 582 1250

Geschäftsführer: Dirk Albrecht HRB‐Nr.: 28470 Eingetragen beim Amtsgericht Dortmund

Lenz + Partner GmbH
Bronnerstr. 7
44141 Dortmund
Duitsland

Naam:

Straat:

Land: Postcode: Plaats:

Tel.:

E‐Mail:

Klantnummer (indien bekend):

iRetriever end‐of‐day
(bij bestelling van een 2e en 3e module krijgt u 50% korting op de 2e en/of 3e module)

Module A: Euronext 
‐ Euronext Cash markets (Amsterdam, Brussel, Parijs en Lissabon)
‐ Niet‐beursgenoteerde beleggingsfondsen
‐ Wisselkoersen
‐ Selectie internationale indexen

Module B: Europa
‐ Meest verhandelde aandelen van de overige Europese beurzen                
‐ Wisselkoersen
‐ Selectie internationale indexen
‐ Selectie grondstoffen
‐ Selectie interest rates

Module C: Amerika, Azië, Australië en Zuid‐Afrika                                   
‐ Aandelen van NYSE, NYSE MKT en Nasdaq
‐ Meest verhandelde aandelen van Toronto, Tokio, Hongkong, Johannesburg, 

Singapore en Sydney.
‐ Wisselkoersen
‐ Selectie internationale indexen
‐ Selectie grondstoffen
‐ Selectie interest rates

217,00 €

217,00 €

217,00 €

Ik ben een particuliere* investeerder.O

De overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de datum van ondertekening (“ingangsdatum”)
en heeft een minimum looptijd van één jaar na de ingangsdatum. Na de initiële duur van één jaar wordt de overeenkomst 
automatisch verlengd voor onbepaalde duur, tenzij de overeenkomst schriftelijk wordt beëindigd met een opzegtermijn van
één kalendermaand voorafgaan aan het einde van de minimum looptijd. In geval van verlenging kan het contract schriftelijk
worden opgezegd met een opzegtermijn van één kalendermaand tot het einde van een maand zonder enige vergoeding.
Algemene voorwaarden zijn beschikbaar via www.lp‐software.com/agb.aspx

* „Particuliere“ abonnee btekent een Abonnee die (1) en natuurlijke persoon is die niet hoeft te worden gereguleerd door of
onder toezicht staat van een orgaan dat zich bezighoudt met de regulering van of het toezicht op beleggings‐ of financiele
diensten en (2) aan alle volgende criteria voldoet:
a) Hij/zij onderschrijft (d.w.z. registreert en betaalt) ten persoonlijke titel. Hij/zij abonneert zich niet als directeur, partner,
werknemer of agent, noch van enige onderneming, noch namens enige andere persoon;
b) Hij/zij gebruikt de Informatie uitsluitend voor het beheer van zijn/haar eigen persoonlijke eigendommen, d.w.z. in zijn/haar
eigen persoonlijke beleggingsactiviteiten. Hij/zij gebruikt de Informatie niet als een handelaar aan het publiek of voor de beleg‐
ging van bedrijfsfondsen. Voorts exploiteert hij geen kredietinstelling en /of instelling voor financiele diensten;
c) Hij/zij is geen daghandelaar in de bedrijfsruimten van een kredietinstelling en/of financiele instelling of een zelfstandige die
op naam van zijn onderneming een rekening aanhoudt;
d) Hij/zij gebruikt de Informatie niet voor het beheer van eigendommen van derden, met of zonder een belonend karakter voor
hem/haar. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het gebruikt van de Informatie voor het (niet‐professionele) beheer van activa
van derden en/of in het kader van een (niet‐commerciele) beleggingsclub; en
e) Hij/zij gebruikt of verwerkt geen gegenvens voor zakelijke doeleinden.

Plaats: Datum: Handtekening:O


