
 

Aanvraagformulier licentie(s) PrivateWealthSupport  

Gegevens organisatie 

Naam: 

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Telefoonnummer: 

Gewenste licenties 

Private Wealth Navigator 

Private Wealth Navigator Light 

Private Estate Planner 

Private Asset Planner 

Private Pension Planner 

Losse rekentools 

Gewenste ingangsdatum licenties:  

U kunt de prijs van het boven aangegeven pakket berekenen met behulp van 

onze prijsberekeningstool. Deze kunt u hier downloaden: 

https://www.privatewealthsupport.nl/tarieven/ 

Indien u gebruik wenst te maken van het Startersaanbod kunt u dit hier 

aangeven. Ik wil gebruik maken van het Startersaanbod:  

Meer informatie over het Startersaanbod treft u hier aan: 

https://www.privatewealthsupport.nl/startersaanbod/ 

 

Dit formulier kan op de computer 
worden ingevuld. De relevante velden 
zijn te bewerken met tekst

https://www.privatewealthsupport.nl/tarieven/
https://www.privatewealthsupport.nl/startersaanbod/


Hieronder kunt u de gegevens van de gebruiker(s) invoeren. 

Gegevens gebruiker 1 

Naam     Voornaam 

Email 

Gegevens gebruiker 2 

Naam     Voornaam 

Email 

Gegevens gebruiker 3 

Naam     Voornaam 

Email 

Indien er meer dan 3 gebruikers zijn, geef dan deze gegevens svp separaat door 

per mail aan info@privatewealthsupport.nl 

Ondertekening 

Met het ondertekenen van dit formulier gaat u akkoord met onze algemene 

(leverings)voorwaarden. Deze kunt u hier lezen: 

https://www.privatewealthsupport.nl/algemene-voorwaarden/ 

De licentie wordt aangegaan voor de duur van minimaal 1 jaar. Zonder 

opzegging binnen een termijn van één maand voor de vervaldatum loopt de 

licentie automatisch door voor opnieuw één jaar.  

Plaats: 

Datum: 

Naam ondertekenaar:  

U kunt dit formulier mailen aan info@privatewealthsupport.nl  

De licenties worden dan binnen 1 (of op de) werkdag van de gewenste 

ingangsdatum geactiveerd. De gebruiker(s) ontvangen een separate mail zodra 

de licentie(s) zijn geactiveerd.  

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust contact met 

ons op telefoonnummer 0299-646929 

www.privatewealthsupport.nl  

Het feitelijk ondertekenen van dit formulier is niet noodzakelijk. Met 
het invullen en insturen hebben wij voldoende gegevens.

mailto:info@privatewealthsupport.nl
https://www.privatewealthsupport.nl/algemene-voorwaarden/
mailto:info@privatewealthsupport.nl
http://www.privatewealthsupport.nl/
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