GOLD COMMODITIES FOREX
AANVRAAG OPENING REKENING

NATUURLIJKE PERSONEN

INSTRUCTIES BETREFFENDE HET INVULLEN VAN HET FORMULIER:





Stap 1 : Vul het formulier online in
Stap 2 : Print het ingevulde formulier en onderteken het
Stap 3 : Voeg de gevraagde wettelijke documenten toe.
Stap 4 : Zend ons het door u compleet ingevulde dossier toe met de nodige geldige handtekening, alsook
de wettelijke documenten.

Per mail : info@gcfor.eu
Per post : Gold Commodities Forex
Winderickxplein 3 b2
1652 Alsemberg
Belgique
WETTELIJKE IDENTITEITSKAART

Een kopie van u wettelijke identiteitskaart (recto verso)
De handtekening op het ingevulde formulier moet overeenstemmen met deze op uw identiteitskaart.
ADRESBEWIJS

Een print-out van uw identiteitskaart voldoet. Indien u hierover niet beschikt kan u ons een factuur over gas,
water, elektriciteit, vaste telefonie (gsm-factuur wordt niet aanvaard) of internet, opgemaakt op uw naam binnen
de 3 laaste maanden, toesturen.
BANKGEGEVENS

Iban op uw naam, van de bankrekening vanwaar de eerste betaling gebeurt of waar u onze overschrijvingen wilt
ontvangen.

PERSOONLIJKE GEGEVENS
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DOOR MIJN HANDTEKENING :
Bevestig ik dat de door mij verschafte informatie voor het invullen van dit formulier correct is en ik
verbind mij ertoe om eventuele wijzigingen mede te delen.
Bevestig ik dat de aan de overeenkomst toegevoegde bewijzen conform zijn aan de originelen.
Geef ik de toelating aan GCF om mij een nieuwsbrief of eender welke documentatie per mail, sms
of andere elektronische berichtgeving te verschaffen en bevestig ik dat ik GCF schriftelijk of op
eender andere toepasselijke wijze zal mededelen indien ik deze documentatie niet meer zou
wensen.
Bevestig ik de aanvraag tot opening van een lopende zichtrekening in uw boeken zonder debet- of
creditintresten.
Bevestig ik dat indien ik zou beslissen om meerdere sub-rekeningen te openen deze zullen
beschouwd worden als de onderdelen van de hoofdrekening en zullen bijdragen tot één gezamenlijk
saldo.
Bevestig ik dat alle positieve saldi een waarborg zullen vormen voor eventuele negatieve saldi van
de hoofdrekening en de sub-rekeningen.
Bevestig ik dat alle andere waarborgen, zoals hypotheken, die verbonden zijn aan een specifieke
schuld, zullen blijven gelden.
Bevestig ik dat de overeenkomst ten allen tijde door beide partijen kan worden opgezegd met als
onmiddellijk gevolg dat het resterende saldo moet worden betaald.
Bevestig ik dat het sluiten van de rekening GCF niet zal weerhouden om de rekening te debiteren
met eventueel teruggekeerde onbetaalde cheques.
Bevestig ik dat indien de waarden die ik U verkocht onbetaald terugkomen, ik er mij uitdrukkelijk toe
verbind om het bedrag terug te betalen inclusief de kosten die door uw correspondenten zijn
aangerekend.
Bevestig ik dat de waarden die ik U verkoop door mij gecontroleerd worden op eventuele
witwaspraktijken en bijgevolg niet van criminele oorsprong of andere illegale activiteit zijn.
IK BEVESTIG VOLDOENDE GEINFORMEERD TE ZIJN BETREFFENDE :
Mijn rechten om mijn hierboven vermelde persoonlijke informatie te verkrijgen van G.C.F. en de
nodige correcties te eisen indien nodig alsmede mij te verzetten tegen het gebruik hiervan voor
commerciële doeleinden.
DATUM :

HANDTEKENING :

