Retourneer dit antwoordformulier (inclusief bijlagen) in naar:

Uw adres:
Uw telefoonnummer:
Uw e-mail:

GoodWood.nl
p/a Postbus 155
6100 AD, Echt

Maak een keuze voor uw investering:
(Stuur het antwoordformulier retour)
_

Ja, ik schenk (de inleg van) mijn hectare in natura aan het goede doel. Ik machtig Goodwood.nl om dit
in orde te maken en ontvang een schriftelijke bevestiging van de gedane schenking.

_
Ja, ik doe een aanvullende schenking van €10 | €100 | €1000 | €10.000 | Anders, namelijk
€ ............... .....(omcirkel het juiste bedrag). Ik machtig u deze van ondergenoemd rekeningnummer af te
schrijven.

_
Nee, ik verkoop mijn deel / per hectare voor 325 euro minus bijdrage in de administratiekosten van 25
euro.

_
Verzoek om registratie overdracht contracten en participatiecertificaten
Verkoper (1) Naam:

__________________

*Voeg een kopie van identiteitsbewijs bij deze brief.
(Uw Partner/kind) Verkoper (2) Naam(en):
*Voeg per ondertekenaar een kopie van identiteitsbewijs of in geval van overlijden de overlijdensakte toe.
Verklaart hierbij dat hij/zij al zijn/haar contracten met GoodWood Investments B.V. en / of stichting Amazon Teak Foundation en alle
daarmee verbonden participatiecertificaten en de daaruit vloeiende kap-opbrengsten op datum ondertekening heeft overgedragen
aan Beucker Finance B.V. / Goodwood.nl tot alle handelingen benodigd tot een efficiënte overdracht bij SATT ( Stichting Administratie- en
Trustkantoor Tectona) te bewerkstelligen.
Goodwood.nl koopt alleen de volledige onbezwaarde hectares in van, indien een hectare niet in zijn geheel of geen 100% kapopbrengst heeft (
bij voorbeeld in geval van financiering bij aankoop) wordt de hectare waar mogelijk wel overgedragen, maar ontvangt u het percentage
waartoe u conform het contract dat u overdraagt gerechtigd op bent minus de extra administratiekosten van 95 euro.
Ook veel hectares van Boerderijen Araras, Bambu, Barranquinho, Buriti, Cocal, Cassange, Santa Maria do Jauru, Serra das Araras, Silas,
Tenda, Duas Lagoas, Paraiso, São Miguel worden overgedragen aan het goede doel of verkocht maar kennen een vrijwel nihil tot negatieve
waarde. Uw belegging is in dat geval geheel waardeloos geworden en/of kent een negatieve waarde. U ontvangt hierover bericht, er vindt dan
geen uitbetaling van koopsom plaats, omdat de administratieve kosten hoger zijn dan de opbrengst. Wanneer u de hectare dan alsnog op uw
naam wenst te houden, kunt u ons hierover binnen 10 dagen na overdracht berichten en kunt u op uw besluit terugkomen, na deze periode is
de overdracht finaal.
Dit tegen algehele finale kwijting van welke mogelijke vordering dan ook op Stichting Administratie- en Trustkantoor Tectona.
Uw uitbetaling volgt nadat deze klantretouren-campagne is afgerond en een kwart van de beleggers heeft gereageerd, doch uiterlijk einde
kwartaal 2 2022. De bevestiging van overdracht volgt over het algemeen indien uw aanvraag volledig is, binnen 1 maand.
Aldus ondertekend op: ............................ te ..........................................
{{QR-Code}}
_

Handtekening & Naam

Handtekening & Naam partner (s)

_
_

_
naam: ……………………………………………………………
Uw rekeningnummer: .............................................................

Uw
naam:

................................................................................
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