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Voorwoord 

Dit document bevat de gebruikershandleidingen voor het aanmaken van een nieuw  

‘Mijn Duinweide’ account als particulier (natuurlijk persoon), als bedrijf (rechtspersoon) en 

voor minderjarige kinderen. 

 

Daarnaast treft u hier tevens de gebruikershandleiding voor het gebruik van ‘Mijn Duinweide’ 

ná de activatie van uw account. 

 

Meerdere accounts en mogelijkheid tot koppelen van uw accounts. 

Bent u reeds participant in één van onze fondsen, maar wenst u een extra account aan te 

maken, bijvoorbeeld met uw partner of bedrijf? Dan is dit te allen tijde mogelijk.  

Wij kunnen voor u, na het aanmaken en de activatie van uw nieuwe account, uw account 

koppelen aan uw bestaande account(s), zodat u met 1 inlog al uw beleggingsrekeningen kunt 

raadplegen. Indien u dit wenst kunt u dit aan ons doorgeven per email via info@duinweide.nl  

 

 

 

Inhoudsopgave 

Gebruikershandleidingen: 
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4. Gebruik van ‘Mijn Duinweide’ ná activatie account en Deelname in fondsen ................... 40 
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1. Aanmaken nieuw ‘Mijn Duinweide’ account - Particulier 

Stap 1 Account aanmaken 
 

In deze eerste stap laten wij zien hoe u een ‘Mijn Duinweide’ account kunt aanmaken. Het is 

van belang dat u bij het aanmaken van uw account de volgende zaken bij de hand heeft: 

Als natuurlijk persoon (particulier): 

▪ Een digitale kopie van uw paspoort of identiteitskaart (voor- en achterkant), kopie 

rijbewijs is niet toegestaan, 

▪ Een digitale kopie van een bankafschrift waarop uw bankrekeningnummer, 

tenaamstelling en adresgegevens zichtbaar zijn (mag ook uit internetbankieren zijn) 

NB. U kunt geen spaarrekening opgeven! 

 

Stap 1.1 Mijn Duinweide benaderen 

 

Ga naar https://mijn.duinweide.nl/ of klik op de menuoptie ‘Mijn Duinweide’ rechtsboven op 

onze website. 

Klik vervolgens rechtsboven op “Account aanmaken”. 

 

  

https://mijn.duinweide.nl/
https://duinweide.nl/
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Stap 1.2 Accountgegevens opgeven 

 

In het volgend scherm dient u akkoord te gaan met onze voorwaarden door deze aan te 

vinken. Vervolgens kiest u een zelfgekozen gebruikersnaam en wachtwoord. Let hierbij op dat 

het gekozen wachtwoord aan genoemde vereisten voldoet (NB: bij het speciale teken kunt u 

enkel kiezen uit de volgende tekens ! $ # %). Vervolgens klikt u op ‘Account openen’ en zult u 

een email ontvangen om uw emailadres te verifiëren, waarna het proces voor het aanmaken 

van uw account automatisch zal vervolgen. 
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Stap 1.3 Verifiëren 

 

U heeft nu per email een link ontvangen met het verzoek om uw emailadres te verifiëren. 

Na het bevestigen van uw emailadres (het aanklikken van deze link), zal het proces voor het 

aanmaken van uw ‘Mijn Duinweide’ account automatisch vervolgen.  

NB. Mocht u geen email ontvangen controleert u dan s.v.p. uw spambox/ongewenste email. 

 

Stap 2 Gegevens aanleveren 

U kunt het proces voor het aanmaken van uw ‘Mijn Duinweide’ account vervolgen door uw 

gegevens verder in te voeren en de gevraagde documenten te uploaden.  

 

Stap 2.1 Type rekening 

 

Selecteer hier het type rekening/account dat u wilt openen. 

Voor een inschrijving als particulier dient u hier te kiezen tussen een één- of 

tweepersoonsrekening. 
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Stap 2.2 Persoonsgegevens 

 

Vervolgens dient u uw persoonsgegevens in onderstaande velden in te vullen en vervolgens 

klikt u op onderstaande button ‘Opslaan en door naar 3: Adresgegevens’. 
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Stap 2.3 Adres- en contactgegevens 

 

Bij het invullen van de onderstaande velden m.b.t. uw adresgegevens, dient u tevens uw 

mobiele telefoonnummer te verifiëren. Hiervoor voert u uw mobiele nummer in en klikt u 

vervolgens op ‘Verifieer telefoonnummer’. U ontvangt vervolgens per sms een verificatiecode 

op uw mobiele telefoon. Deze dient u in te voeren in het scherm wat op uw beeldscherm van 

uw computer verschijnt. 

Vervolgens klikt u op Opslaan om door te gaan naar de volgende stap. 

NB: let op bij het invoeren van uw mobiele telefoonnummer, dat er bij de landcode NL automatisch  

+31 komt te staan. U voert u mobiele telefoonnummer in zonder de 0 van 06, dus als volgt  

+31 612345678 
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Stap 2.4 Paspoort of ID-kaart 

 

In het volgende scherm identificeren wij u aan de hand van uw legitimatie. 

U dient hier uw type legitimatie op te geven en deze te uploaden. 

U kunt uw rijbewijs niet gebruiken om uzelf te identificeren. Dit komt omdat er op het rijbewijs 

geen gegevens over uw verblijfstatus en nationaliteit vermeld staan. 

LET OP! Zowel de voor- als achterkant van uw legitimatiebewijs dient geüpload te worden.  

Dit is noodzakelijk omdat uw BSN-nummer op de achterzijde van uw legitimatiebewijs vermeld 

staat.  

 

Wij dienen over uw BSN-nummer te beschikken in verband met de aanlevering van financiële 

gegevens aan de Belastingdienst. Wij hebben ten aanzien van uw beleggingen bij Duinweide 

een renseigneringsplicht richting de Belastingdienst.  

Vervolgens klikt u op Opslaan om door te gaan naar de volgende stap. 
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Stap 2.5 BSN en inwonerschap 

 

In het volgende veld geeft u aan of u fiscaal inwoner bent van Nederland. 

Het is het ons niet toegestaan beleggers te accepteren die geen fiscaal inwoner van Nederland 

zijn.  

Daarnaast dient u uw Burgerservicenummer (BSN) aan ons door te geven, omdat wij ten 

aanzien van uw beleggingen bij Duinweide een renseigneringsplicht hebben richting de 

Belastingdienst.  

In het laatste veld geeft u aan of u tevens belastingplichtig bent in het buitenland. 

Vervolgens klikt u op opslaan om door te gaan naar de volgende stap. 
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Stap 2.6 Bankgegevens 

 

In het volgende scherm dient u uw bankgegevens aan ons door te geven. 

U dient een bankrekening bij een Nederlandse bank op te geven.  

U kunt geen spaarrekening opgeven! 

 

LET OP! Dit bankrekeningnummer moet corresponderen met de bankrekening waar vanaf u 

voornemens bent de storting van uw deelnamebedrag te voldoen.  

Daarnaast zullen wij ook dit bankrekeningnummer hanteren bij het doen van 

kwartaaluitkeringen of uitkering van de verkoopopbrengst.  

Stortingen vanaf bij ons onbekende tegenrekeningen kunnen niet door ons in behandeling 

worden genomen en worden teruggestort.  

 

Tevens dient u in dit scherm uw bankafschrift te uploaden.  

LET OP! Op dit afschrift dient uw tenaamstelling, adres en IBAN duidelijk leesbaar te zijn. 

Uw bankafschrift mag niet ouder zijn dan 90 dagen. 
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Stap 2.7 Herkomst vermogen en akkoord 

 

In het volgend scherm vragen wij u, in het kader van het cliënt acceptatieproces dat volgt uit 

de Wwft, wat de herkomst van het vermogen is waarmee u voornemens bent te gaan beleggen 

bij Duinweide Investeringen NV. 

 

Daarnaast vragen wij u hier of u akkoord bent om per email alle correspondentie 

(kwartaalberichten, uitnodigingen voor participatievergaderingen etc.) omtrent uw beleggingen 

te ontvangen en daarnaast of wij u per email op de hoogte mogen houden van algemene 

nieuwsberichten en fondsemissies van Duinweide Investeringen NV. 
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Stap 2.8 Controle gegevens 

 

Nadat u alle gegevens heeft ingevoerd, treft u een overzicht van alle door u ingevoerde 

gegevens. U dient dit op juistheid te controleren en vervolgens de door u ingevulde gegevens 

te bevestigen door onderaan de pagina een vinkje te plaatsen bij ‘Zijn alle gegevens correct en 

naar waarheid ingevuld’.  

 

Vervolgens klikt u op de onderstaande button ‘Naar volgende stap: download contract (PDF)’. 
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Stap 2.9 Overeenkomst lezen en accorderen 

 

Nadat u uw gegevens heeft gevalideerd, wordt er een pdf-overeenkomst aangemaakt.  

In deze overeenkomst zijn de door u ingevulde gegevens en de voorwaarden tot het gebruik 

van het portaal opgenomen. Deze overeenkomst dient als algemene grondslag voor alle 

toekomstige beleggingen in Duinweide.  

U kunt d.m.v. de button ‘Downloaden PDF Contract en aanmelding voltooien’ uw contract 

inzien. U zult deze overeenkomst ook per email ontvangen. 

 

 

 

Vervolgens dient u in onderstaand scherm aan te vinken dat u akkoord gaat met de gegevens 

in de overeenkomst voor het openen van uw ‘Mijn Duinweide’ account, met het ‘Privacy 

Statement’ en met de Gebruikersvoorwaarden van dit beleggingsportaal ‘Mijn Duinweide’ 

 

Vervolgens klikt u op ‘Aanmelding voltooien’. 
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Stap 2.10 Aanvraag account afgerond en de activatie van uw account 

 

De aanvraag voor uw ‘Mijn Duinweide’ account is nu geheel afgerond.  

U ontvangt van ons per email een bevestiging met daarin bijgevoegd uw overeenkomst en een 

begeleidend schrijven. Wij vragen u dit aandachtig te lezen en bij eventuele vragen contact 

met ons op te nemen. 

 

De door u ingevoerde gegevens en geüploade documenten zullen nu eerst door onze 

administrateur worden gecontroleerd. Dit heeft onder andere te maken met de controles die 

wij moeten uitvoeren uit hoofde van de Wft en Wwft. 

Na akkoord op uw gegevens zal uw account worden geactiveerd en ontvangt u van ons per 

email hierover bericht. Dit duurt doorgaans 1 werkdag.  

 

Zodra u bericht van ons ontvangt dat uw ‘Mijn Duinweide’ account is geactiveerd, kunt u uw 

account gaan gebruiken en inloggen, met behulp van de door u aangemaakte inloggegevens, 

via de menuoptie Mijn Duinweide op onze website of via de rechtstreekse link: 

https://mijn.duinweide.nl  

 

 
 

 

  

https://duinweide.nl/
https://mijn.duinweide.nl/
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2. Aanmaken nieuw ‘Mijn Duinweide’ account - Bedrijf 

Stap 1 Account aanmaken 

 
In deze eerste stap laten wij zien hoe u een ‘Mijn Duinweide’ account kunt aanmaken. Het is 

van belang dat u bij het aanmaken van uw account de volgende stukken bij de hand heeft: 

Als rechtspersoon: 

▪ Een digitale kopie van een uittreksel uit het handelsregister (tot aan de natuurlijk 

persoon); 

▪ Een digitale kopie van de statuten van de rechtspersoon; 

▪ Een digitale kopie van uw paspoort of identiteitskaart (voor- en achterkant) en indien 

meerdere UBO’s (zie punt 2.6) tevens van alle UBO’; 

▪ Een digitale kopie van een bankafschrift waarop uw zakelijke bankrekeningnummer, 

tenaamstelling en adresgegevens zichtbaar zijn (mag ook uit internetbankieren zijn). 

NB. U kunt geen spaarrekening opgeven! 

 

Stap 1.1 Mijn Duinweide benaderen 

 

Ga naar https://mijn.duinweide.nl/ of klik op de menuoptie ‘Mijn Duinweide’ rechtsboven op 

onze website. 

Klik vervolgens rechtsboven op “Account aanmaken”. 

 

 

https://mijn.duinweide.nl/
https://duinweide.nl/
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Stap 1.2 Accountgegevens opgeven 

 
In het volgend scherm dient u akkoord te gaan met onze voorwaarden door deze aan te 

vinken. Vervolgens kiest u een zelfgekozen gebruikersnaam en wachtwoord. Let hierbij op dat 

het gekozen wachtwoord aan de genoemde vereisten voldoet (NB: bij het speciale teken kunt 

u alleen kiezen uit de volgende tekens ! $ # %). Vervolgens klikt u op Account openen. 

 

 

 

Stap 1.3 Verifiëren 

 

U heeft nu per email een link ontvangen met het verzoek om uw emailadres te verifiëren. 

Na het bevestigen van uw emailadres (het aanklikken van deze link), zal het proces voor het 

aanmaken van uw ‘Mijn Duinweide’ account automatisch vervolgen.  

NB. Mocht u geen email ontvangen controleert u dan s.v.p. uw spambox/ongewenste email. 
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Stap 2 Gegevens aanleveren 

U kunt het proces voor het aanmaken van uw ‘Mijn Duinweide’ account vervolgen door uw 

gegevens verder in te voeren en de gevraagde documenten te uploaden.  

 

Stap 2.1 Type rekening 

 

Selecteer bij stap 1 het type rekening/account dat u wilt openen. 

Voor inschrijving als rechtspersoon dient u hier te kiezen voor inschrijving als bedrijf, waarbij u 

één of twee wettelijk vertegenwoordigers op wilt geven.  

Indien u gezamenlijk bevoegd bent met een andere bestuurder, vult u hier altijd twee 

vertegenwoordigers in. 
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Stap 2.2 Bedrijfsgegevens 

 

In deze stap vult u de basisgegevens van uw bedrijf in zoals deze vermeld staan op het 

handelsregister uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK). Daarnaast dient u hier het/de 

betreffende KvK uittreksel(s) te uploaden tot aan de natuurlijk persoon. 

 

Indien u een afwijkend postadres wenst op te geven, vul dan bij de laatste vraag “Ja” in en vul 

vervolgens uw afwijkende postadres in. 
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Stap 2.3 Persoonsgegevens 

 

Vervolgens dient u onderstaande velden in te vullen als wettelijk(e) vertegenwoordiger(s).  
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Stap 2.4 Adres- en contactgegevens wettelijk vertegenwoordiger 

 

Bij het invullen van de onderstaande velden, dient u tevens uw mobiele telefoonnummer te 

verifiëren. Hiervoor voert u uw mobiele nummer in en klikt u vervolgens op ‘Verifieer 

telefoonnummer’. U ontvangt vervolgens per sms een verificatiecode op uw mobiele telefoon. 

Deze dient u in te voeren in het scherm wat op het beeldscherm van uw computer verschijnt. 

Vervolgens klikt u op Opslaan om door te gaan naar de volgende stap. 

NB: let op bij het invoeren van uw mobiele telefoonnummer, dat er bij de landcode NL automatisch +31 

komt te staan. U voert u mobiele telefoonnummer in zonder de 0 van 06, dus als volgt  

+31 612345678 
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Stap 2.5 Paspoort of ID-kaart 

 

In het volgende scherm identificeren wij u aan de hand van uw legitimatie. 

U dient hier uw type legitimatie op te geven en deze te uploaden. 

 

U kunt uw rijbewijs niet gebruiken om uzelf te identificeren. Dit komt omdat er op het rijbewijs 

geen gegevens over uw verblijfstatus en nationaliteit staan vermeld. 

 

LET OP! Zowel de voor- als achterkant van uw legitimatiebewijs dient geüpload te worden. 

Vervolgens klikt u op Opslaan om door te gaan naar de volgende stap. 
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Stap 2.6 UBO (Ultimate Benificial Owner) 

 

Onderstaand dient u de gegevens van de uiteindelijke belanghebbende (UBO(‘s)) op te geven.  

U bent UBO als u minimaal een 25% aandelenbelang heeft of de feitelijke zeggenschap kunt 

uitoefenen, bijvoorbeeld middels stemrecht.  

LET OP! Indien het aantal (UBO’s) meer dan 1 is dient u een UBO-formulier in te vullen.  

Dit formulier kunt u downloaden door de link ‘Download PDF’ aan te klikken.  

Indien er sprake is van meerdere UBO’s, dan zullen wij van alle UBO’s tevens een geldig kopie 

legitimatie (ID bewijs of paspoort) dienen te ontvangen. Indien één van de UBO’s een 

rechtspersoon betreft, zult u tevens een uittreksel KvK van deze rechtspersoon moeten 

toevoegen (alle KvK’s tot aan de natuurlijk persoon). 

 

Het ingevulde en ondertekende formulier incl. kopie legitimatie(s), en indien van toepassing 

uittreksel(s) KvK, dient u per email te retourneren naar: info@duinweide.nl  

 

  

 

 

 

 

mailto:info@duinweide.nl
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Stap 2.7 Belastingplicht 

 

In het onderstaande scherm dient u gegevens over de fiscale belastingplicht van uw 

onderneming in te vullen. Het RSIN vindt u doorgaans bovenaan op uw KvK uittreksel. 

 

Stap 2.8 Bankgegevens 

 

In het volgende scherm dient u uw bankgegevens aan ons door te geven. 

U dient een bankrekening bij een Nederlandse bank op te geven.  

Let op! U kunt geen spaarrekening opgeven! 

 

LET OP! Dit bankrekeningnummer moet corresponderen met de bankrekening waar vanaf u 

voornemens bent de storting van uw deelnamebedrag te voldoen. Daarnaast zullen wij ook dit 

bankrekeningnummer hanteren bij het doen van kwartaaluitkeringen of uitkering van de 

verkoopopbrengst. Stortingen vanaf bij ons onbekende tegenrekeningen kunnen niet door ons 

in behandeling worden genomen en worden teruggestort.  

Tevens dient u in dit scherm uw bankafschrift te uploaden.  

Op dit afschrift dient uw tenaamstelling, adres en IBAN duidelijk leesbaar te zijn. 

Uw bankafschrift mag niet ouder zijn dan 90 dagen. 
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Stap 2.9 Herkomst vermogen en akkoord 

In het volgend scherm “9. Informatievoorziening” vragen wij u, in het kader van het cliënt 

acceptatieproces dat volgt uit de Wwft, wat de herkomst van het vermogen is waarmee u 

voornemens bent te gaan beleggen bij Duinweide Investeringen NV. 

 

Daarnaast vragen wij u hier of u akkoord bent om per email alle correspondentie 

(kwartaalberichten, uitnodigingen voor participatievergaderingen etc.) omtrent uw beleggingen 

te ontvangen en daarnaast of wij u per email op de hoogte mogen houden van algemene 

nieuwsberichten en fondsemissies van Duinweide Investeringen NV. 
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Stap 2.10 Controle gegevens 

 

Nadat u alle gegevens heeft ingevoerd, treft u een overzicht van alle door u ingevoerde 

gegevens. U dient dit op juistheid te controleren en vervolgens de door u ingevulde gegevens 

te bevestigen door onderaan de pagina een vinkje te plaatsen bij ‘Zijn alle gegevens correct en 

naar waarheid ingevuld’.  

 

Vervolgens klikt u op de onderstaande button ‘Naar volgende stap: download contract (PDF)’. 
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Stap 2.11 Overeenkomst lezen en accorderen 

 

Nadat u uw gegevens heeft gevalideerd, wordt er een pdf-overeenkomst aangemaakt.  

In deze overeenkomst zijn de door u ingevulde gegevens en de voorwaarden tot het gebruik 

van het portaal opgenomen. Deze overeenkomst dient als algemene grondslag voor alle 

toekomstige beleggingen in Duinweide.  

U kunt d.m.v. de button ‘Downloaden PDF Contract en aanmelding voltooien’ uw contract 

inzien. U zult deze overeenkomst ook per email ontvangen. 

 

 

 

Vervolgens dient u in onderstaand scherm aan te vinken dat u akkoord gaat met de gegevens 

in de overeenkomst voor het openen van uw ‘Mijn Duinweide’ account, met het ‘Privacy 

Statement’ en met de Gebruikersvoorwaarden van dit beleggingsportaal ‘Mijn Duinweide’ 

 

Vervolgens klikt u op ‘Aanmelding voltooien’. 
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Stap 2.12 Aanvraag account afgerond en de activatie van uw account 

 

De aanvraag voor uw ‘Mijn Duinweide’ account is nu geheel afgerond.  

U ontvangt van ons per email een bevestiging met daarin bijgevoegd uw overeenkomst en een 

begeleidend schrijven. Wij vragen u dit aandachtig te lezen en bij eventuele vragen contact 

met ons op te nemen. 

 

De door u ingevoerde gegevens en geüploade documenten zullen nu eerst door onze 

administrateur worden gecontroleerd. Dit heeft onder andere te maken met de controles die 

wij moeten uitvoeren uit hoofde van de Wft en Wwft. 

Na akkoord op uw gegevens zal uw account worden geactiveerd en ontvangt u van ons per 

email hierover bericht. Dit duurt doorgaans 1 werkdag.  

 

Zodra u bericht van ons ontvangt dat uw ‘Mijn Duinweide’ account is geactiveerd, kunt u uw 

account gaan gebruiken en inloggen, met behulp van de door u aangemaakte inloggegevens, 

via de menuoptie Mijn Duinweide op onze website of via de volgende rechtstreekse link: 

https://mijn.duinweide.nl/login   

 

 
 

 

  

https://duinweide.nl/
https://mijn.duinweide.nl/login
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3. Aanmaken nieuw ‘Mijn Duinweide’ account - Minderjarige 

 

Stap 1 Account aanmaken 
 

In deze eerste stap laten wij zien hoe u een ‘Mijn Duinweide’ account kunt aanmaken voor 

minderjarige kinderen. Het is van belang dat u bij het aanmaken van dit account de volgende 

zaken bij de hand heeft: 

▪ Een digitale kopie van het paspoort of identiteitskaart (voor- en achterkant) van de 

minderjarige en die van de wettelijke vertegenwoordiger(s). Indien de minderjarige 

geen legitimatie heeft dan dient u een digitaal gewaarmerkt afschrift van gegevens uit 

de BRP (Basisregister Personen) bij de hand te houden. 

▪ Een digitale kopie van een bankafschrift waarop bankrekeningnummer, tenaamstelling 

en adresgegevens zichtbaar zijn (mag ook uit internetbankieren zijn). Dit kan op naam 

zijn van de minderjarige zelf of één en/of van beide wettelijke vertegenwoordigers. 

NB. U kunt geen spaarrekening opgeven! 

 

 

Stap 1.1 Mijn Duinweide benaderen 

 

Ga naar https://mijn.duinweide.nl of klik op de menuoptie ‘Mijn Duinweide’ rechtsboven op 

onze website. 

Klik vervolgens rechtsboven op “Account aanmaken”. 

 

  

https://mijn.duinweide.nl/
duinweide.nl
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Stap 1.2 Accountgegevens opgeven 

 

In het volgend scherm dient u akkoord te gaan met onze voorwaarden door deze aan te 

vinken. Vervolgens kiest u een zelfgekozen gebruikersnaam en wachtwoord.  

Let hierbij op dat het gekozen wachtwoord aan genoemde vereisten voldoet (NB: bij het 

speciale teken kunt u enkel kiezen uit de volgende tekens ! $ # %). 
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Stap 1.3 Verifiëren 

 

U heeft nu per email een link ontvangen met het verzoek om uw emailadres te verifiëren. 

Na het bevestigen van uw emailadres (het aanklikken van deze link), zal het proces voor het 

aanmaken van uw ‘Mijn Duinweide’ account automatisch vervolgen.  

NB. Mocht u geen email ontvangen controleert u dan s.v.p. uw spambox/ongewenste email. 

 

Stap 2 Gegevens aanleveren 

U kunt het proces voor het aanmaken van uw ‘Mijn Duinweide’ account vervolgen door uw 

gegevens verder in te voeren en de gevraagde documenten te uploaden.  

 

Stap 2.1 Type rekening 

 

Hier selecteert u het type rekening/account dat u wilt openen. 

U kiest hier voor Minderjarige en geeft het aantal wettelijke vertegenwoordigers op. 

Vervolgens klikt u op ‘Opslaan en door naar stap 2’. 
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Stap 2.2 Persoonsgegevens 

 

Vervolgens dient u de persoonsgegevens van de minderjarige en van de wettelijke 

vertegenwoordiger(s) in onderstaande velden in te vullen en vervolgens klikt u op 

onderstaande button ‘Opslaan en door naar 3: Adresgegevens’. 
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Stap 2.3 Adres- en contactgegevens 

 

Onderstaand vult u de adres- en contactgegevens in van de minderjarige en die van de 

wettelijke vertegenwoordiger(s). Tevens zullen wij het mobiele telefoonnummer van de 

wettelijke vertegenwoordiger willen verifiëren. Hiervoor voert u het mobiele nummer in van de 

wettelijke vertegenwoordiger en klikt u vervolgens op ‘Verifieer telefoonnummer’. U ontvangt 

vervolgens per sms een verificatiecode op uw mobiele telefoon. Deze dient u in te voeren in 

het scherm wat op uw beeldscherm van uw computer verschijnt. 

Vervolgens klikt u op Opslaan om door te gaan naar de volgende stap. 

NB: let op bij het invoeren van uw mobiele telefoonnummer, dat er bij de landcode NL automatisch  

+31 komt te staan. U voert u mobiele telefoonnummer in zonder de 0 van 06, dus als volgt  

+31 612345678 
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Stap 2.4 Paspoort of ID-kaart 

 

In het volgende scherm dient u de gegevens van het geldige legitimatiebewijs van de 

minderjarig en van de wettelijke vertegenwoordiger(s) in te voeren en te uploaden. 

Indien de minderjarige niet in het bezit is van een legitimatiebewijs dan kiest u bij ‘Type 

legitimatie ‘Geen’. U dient dan een gewaarmerkt afschrift van gegevens uit de BRP 

(Basisregister personen) te uploaden. Dit kunt u tezamen inscannen met de ingevulde en 

getekende ‘Verklaring omtrent minderjarige’ en uploaden bij ‘Verklaring omtrent minderjarige’. 

 

LET OP! Zowel de voor- als achterkant van uw legitimatiebewijs dient geüpload te 

worden. Dit is noodzakelijk omdat uw BSN-nummer op de achterzijde van uw legitimatiebewijs 

vermeld staat. U kunt geen rijbewijs gebruiken om de wettelijke vertegenwoordiger(s) te 

identificeren. Dit komt omdat er op het rijbewijs geen gegevens over uw verblijfstatus en 

nationaliteit vermeld staan. 

 

U dient in dit scherm tevens het formulier ‘Verklaring omtrent minderjarige’ te downloaden, in 

te vullen en te ondertekenen. Vervolgens vragen wij deze in te scannen (incl. eventueel het 

gewaarmerkte afschrift gegevens BRP van de minderjarige) en te uploaden, middels ‘Kies 

bestand’. 

Vervolgens klikt u op Opslaan om door te gaan naar de volgende stap. 
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Stap 2.5 BSN en inwonerschap 

 

In het volgende veld geeft u aan of de minderjarige en wettelijke vertegenwoordiger(s) fiscaal 

inwoner zijn van Nederland. Het is het ons niet toegestaan beleggers te accepteren die geen 

fiscaal inwoner van Nederland zijn.  

Daarnaast dient u het Burgerservicenummer (BSN) aan ons door te geven, omdat wij ten 

aanzien van uw beleggingen bij Duinweide een renseigneringsplicht hebben richting de 

Belastingdienst.  

In het laatste veld geeft u aan of u tevens belastingplichtig bent in het buitenland. 

Vervolgens klikt u op opslaan om door te gaan naar de volgende stap. 
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Stap 2.6 Bankgegevens 

 

In het volgende scherm dient u de bankgegevens aan ons door te geven. Dit kan op naam zijn 

van de minderjarige zelf, van de wettelijk vertegenwoordiger of één en/of van beide wettelijke 

vertegenwoordigers. 

 

U dient een bankrekening bij een Nederlandse bank op te geven.  

U kunt geen spaarrekening opgeven! 

 

LET OP! Dit bankrekeningnummer moet corresponderen met de bankrekening waar vanaf u 

voornemens bent de storting van uw deelnamebedrag te voldoen. Daarnaast zullen wij ook dit 

bankrekeningnummer hanteren bij het doen van kwartaaluitkeringen of uitkering van de 

verkoopopbrengst. Stortingen vanaf bij ons onbekende tegenrekeningen kunnen niet door ons 

in behandeling worden genomen en worden teruggestort.  

 

Tevens dient u in dit scherm uw bankafschrift te uploaden.  

LET OP! Op dit afschrift dient uw tenaamstelling, adres en IBAN duidelijk leesbaar te zijn. 

Uw bankafschrift mag niet ouder zijn dan 90 dagen. 
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Stap 2.7 Herkomst vermogen en akkoord 

 

In het volgend scherm vragen wij u, in het kader van het cliënt acceptatieproces dat volgt uit 

de Wwft, wat de herkomst van het vermogen is waarmee u voornemens bent te gaan beleggen 

bij Duinweide Investeringen NV. 

 

Daarnaast vragen wij u hier of u akkoord bent om per email alle correspondentie 

(kwartaalberichten, uitnodigingen voor participatievergaderingen etc.) omtrent uw beleggingen 

te ontvangen en daarnaast of wij u per email op de hoogte mogen houden van algemene 

nieuwsberichten en fondsemissies van Duinweide Investeringen NV. 
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Stap 2.8 Controle gegevens 

 

Nadat u alle gegevens heeft ingevoerd, treft u een overzicht van alle door u ingevoerde 

gegevens. U dient dit op juistheid te controleren en vervolgens de door u ingevulde gegevens 

te bevestigen door onderaan de pagina een vinkje te plaatsen bij ‘Zijn alle gegevens correct en 

naar waarheid ingevuld’.  

 

Vervolgens klikt u op de onderstaande button ‘Naar volgende stap: download contract (PDF)’. 
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Stap 2.9 Overeenkomst lezen en accorderen 

 

Nadat u uw gegevens heeft gevalideerd, wordt er een pdf-overeenkomst aangemaakt.  

In deze overeenkomst zijn de door u ingevulde gegevens en de voorwaarden tot het gebruik 

van het portaal opgenomen. Deze overeenkomst dient als algemene grondslag voor alle 

toekomstige beleggingen in Duinweide.  

U kunt d.m.v. de button ‘Downloaden PDF Contract en aanmelding voltooien’ uw contract 

inzien. U zult deze overeenkomst ook per email van ons ontvangen. 

 

 

 

Vervolgens dient u in onderstaand scherm aan te vinken dat u akkoord gaat met de gegevens 

in de overeenkomst voor het openen van uw ‘Mijn Duinweide’ account, met het ‘Privacy 

Statement’ en met de Gebruikersvoorwaarden van dit beleggingsportaal ‘Mijn Duinweide’ 

 

Vervolgens klikt u op ‘Aanmelding voltooien’. 
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Stap 2.10 Aanvraag account afgerond en de activatie van uw account 

 

De aanvraag voor uw ‘Mijn Duinweide’ account is nu geheel afgerond.  

U ontvangt van ons per email een bevestiging met daarin bijgevoegd uw overeenkomst en een 

begeleidend schrijven. Wij vragen u dit aandachtig te lezen en bij eventuele vragen contact 

met ons op te nemen. 

 

De door u ingevoerde gegevens en geüploade documenten zullen nu eerst door onze 

administrateur worden gecontroleerd. Dit heeft onder andere te maken met de controles die 

wij moeten uitvoeren uit hoofde van de Wft en Wwft. 

Na akkoord op uw gegevens zal uw account worden geactiveerd en ontvangt u van ons per 

email hierover bericht. Dit duurt doorgaans 1 werkdag.  

 

Zodra u bericht van ons ontvangt dat uw ‘Mijn Duinweide’ account is geactiveerd, kunt u uw 

account gaan gebruiken en inloggen, met behulp van de door u aangemaakte inloggegevens, 

via de menuoptie ‘Mijn Duinweide’ op onze website of via de rechtstreekse link: 

https://mijn.duinweide.nl/login  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://duinweide.nl/
https://mijn.duinweide.nl/login
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4. Gebruik van ‘Mijn Duinweide’ ná activatie account en 

Deelname in fondsen 
 

Inloggen 

Nadat uw account is geactiveerd, kunt u inloggen met de door u gekozen inloggegevens via 

https://mijn.duinweide.nl/login  

 

 

 

Nadat u bent ingelogd, komt u in onderstaand scherm.  

Hier ziet u de naam van uw ‘Mijn Duinweide’ account, uw ‘Mijn Duinweide’ rekeningnummer en 

uw totaal belegd vermogen inclusief liquide middelen. 

 

Indien u op verschillende wijzen bij ons belegt, bijvoorbeeld als rechtspersoon, in privé of met 

uw partner, en u deze accounts door ons heeft laten koppelen of voor u door onze 

administrateur zijn gekoppeld, dan ziet u in onderstaand scherm de verschillende accounts 

waarmee u bij Duinweide belegt. 

 

Klik vervolgens op de button ‘Selecteer’ achter het gewenste account om door te gaan. 

 

 

 

 

  

https://mijn.duinweide.nl/login
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Toelichting Dashboard 

Nadat u uw ‘Mijn Duinweide’ account heeft geselecteerd, komt u in uw Dashboard. 

Links ziet u hier uw ‘Mijn Duinweide’ rekeningnummer en rechts de actuele waarde van uw 

beleggingen (inclusief liquide middelen) bij Duinweide (liquide middelen betreft nog niet 

belegde gelden c.q. een openstaande order voor deelname).  

 

Bovenin uw Dashboard ziet u bij het envelopje of er nieuwe ongelezen documenten staan bij 

‘Documenten’. Bij ‘Documenten’ worden o.a. uw mutatieoverzichten van uw 

beleggingsportefeuille, dividenduitkering nota’s en uw financiële jaaroverzichten geplaatst. 

Middels het ruitje kunt u, indien bij u van toepassing, switchen tussen uw verschillende ‘Mijn 

Duinweide’ accounts. 

 

Onder ‘Fondsen’ vindt u de fondsen van Duinweide en kunt u via dit tabblad participaties van 

fondsen die in emissie zijn aankopen. U kunt dit ook door bij ‘Direct regelen’ te kiezen voor 

‘Belegging aankopen’. 

 

Onder ‘Portefeuille’ vindt u een overzicht van uw beleggingen en is het tevens mogelijk om 

certificaten aan te kopen (en evt. te verkopen, enkel bij Duinweide Woningen en Duinweide 

Supermarkten van toepassing, voor de overige fondsen dient u contact met ons op te nemen). 

 

Bij ‘Mijn Gegevens’ vindt u uw persoonlijke gegevens. Wij vragen u om deze gegevens te 

controleren op juistheid en bij toekomstige wijzigingen hier zelf aan te passen. Niet alle 

gegevens kunt u hier zelf wijzigen, in dat geval dient u contact met ons op te nemen. 

Bij Openstaande orders, ziet u hoeveel aankoop- en/of verkooporders u heeft openstaan en 

kunt u deze middels ‘Bekijk orders’ inzien. 
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Deelnemen in fondsen van Duinweide Investeringen NV 

Voor deelname in fondsen van Duinweide, die op dat moment in emissie zijn, dient u eerst een 

aankooporder (verzoek tot deelname) aan te maken.  

U kunt uw aankooporder aanmaken door in uw Dashboard bij 'Direct Regelen' voor de optie 

'Belegging aankopen' te kiezen of middels het tabblad 'Fondsen’. 

 

In het scherm ‘Fondsen’ klikt u vervolgens op de button ‘Kopen’ achter het door u gewenste 

fonds. 

NB. Enkel van de fondsen die op dat moment in emissie zijn, en waarbij nog beschikbaarheid 

is, zal de button ‘Kopen’ zichtbaar zijn. 

 

 

  



 
 

Pagina 43 van 50 
 

Aankooporder aanmaken  

Vervolgens komt u in het ‘Aankooporder 

aanmaken’ scherm. 

 

In het ‘Aankooporder aanmaken’ scherm ziet u 

de volgende gegevens vermeld staan: het door 

u gewenste aan te kopen fonds, de actuele 

koers*, het minimale deelnamebedrag van dit 

fonds (en indien u al eerder heeft 

deelgenomen in dit fonds het minimale 

vervolgdeelnamebedrag) en het percentage 

van de emissiekosten van het betreffende 

fonds. 

Wij vragen u om bij 'Brutobedrag' uw 

gewenste deelnamebedrag in te vullen (tevens 

het ‘Totale aankoopbedrag’). 

Houdt u s.v.p. bij het invullen van uw 

deelnamebedrag rekening met het minimale 

aangegeven (vervolg)deelnamebedrag en de 

eventueel geldende emissiekosten van dit 

fonds.  

 

Bij het invullen van uw deelnamebedrag bij 

‘Brutobedrag’ zal het systeem automatisch de 

emissiekosten in mindering brengen en uw 

‘Netto deelnamebedrag’ weergeven.  

 

Vervolgens klikt u op de button 'Order 

controleren'. 

  

 

Let op! Indien u met de emissie van de 

aankomende maand wilt deelnemen, dan 

dient u uiterlijk 2 werkdagen voor het 

einde van de huidige maand uw 

aankooporder aan te maken en uw betaling te 

voldoen. Houdt u hierbij s.v.p. rekening met 

weekenden en feestdagen. 

 

 
 
 

 

*Alle vermeldingen van koersen en aantallen zijn indicatief. De koers van de belegging op het moment van toekenning 

kan afwijken van dit overzicht en daarmee ook de toe te kennen aantallen. De aantallen worden automatisch 

aangepast zodra de actuele handelskoers bekend is, uw deelnamebedrag blijft te allen tijde gelijk. De weergegeven 

handelskoersen zijn exclusief emissiekosten.  
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Aankooporder bevestigen 

In het volgende scherm dient u uw aankooporder te controleren. 

Daarnaast dient u akkoord te gaan met de genoemde voorwaarden in dit scherm door deze 

voor akkoord aan te vinken (klikken). 

 

Vervolgens klikt u op de button ‘Aankoop bevestigen’ om door te gaan naar het betaalscherm 

‘Geld storten’. 

 

Een PDF bevestiging van uw aankooporder (Verklaring van deelname) zal geplaatst worden in 

uw account bij ‘Documenten’. Daarnaast zal uw openstaande order zichtbaar zijn in uw 

Dasboard bij ‘Openstaande orders’ en bij ‘Portefeuille’, onder tabblad ‘Openstaande orders’.  

Hier vindt u tevens bij ‘i’ aanvullende informatie over uw aankooporder. 

 
 
 



 
 

Pagina 45 van 50 
 

Uw deelnamebedrag storten – iDeal/Bankoverschrijving 

 
Na het bevestigen van uw aankooporder komt u in het ‘Geld storten’ scherm. 

Hier kunt u bij ‘Betaalmethode’ kiezen om uw deelnamebedrag direct per iDEAL te voldoen 

(enkel mogelijk voor deelnamebedragen tot €50.000,-) of via een bankoverschrijving.  

Vervolgens klikt u op ‘Ga naar betalen’ om door te gaan. 

 
 

Deelnamebedrag overmaken via een bankoverschrijving 

Indien u heeft gekozen voor betaling via een bankoverschrijving ontvangt u in het volgende 

scherm de betreffende betaalinstructie. Deze betaalinstructie zullen wij u ook per email 

toezenden. 

Let op! Alleen stortingen vanaf uw bij ons bekende tegenrekening kunnen in 

behandeling worden genomen en verwerkt. Stortingen vanaf bij ons onbekende 

tegenrekeningen worden teruggestort. 

 

Deelnamebedrag storten via iDeal  

Indien u voor betaling via iDeal heeft gekozen, selecteert u 

bij het volgende scherm bij ‘Kies een bank’ uw bank en klikt 

u op ‘Geld storten bevestigen’. U wordt vervolgens 

doorgelinked naar uw bankomgeving, zodat u uw betaling 

direct via iDeal kunt voldoen (max. €50.000,-). 

 

Let op! Alleen stortingen vanaf uw bij ons bekende 

tegenrekening kunnen in behandeling worden 

genomen en verwerkt. Stortingen vanaf bij ons 

onbekende tegenrekeningen worden teruggestort.  

 

Nadat u uw betaling heeft voldaan keert u terug in uw 

portaal en ontvangt u tevens van ons een bevestigingsmail. 
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Vervolg na storten deelnamebedrag via iDeal/Bankoverschrijving 

 

Na ontvangst van uw storting zal deze doorgaans binnen 2 werkdagen verwerkt worden in uw 

‘Mijn Duinweide’ account en zichtbaar zijn in uw portefeuille als ‘Liquide middelen’.  

Houdt u hierbij s.v.p. rekening met weekenden en feestdagen.  

 

U ontvangt van ons per email een bevestiging zodra wij uw storting in uw account hebben 

verwerkt. Er behoeft geen verdere actie van u. 

Uw aankooporder zal zichtbaar zijn in uw account als ‘Openstaande order’ en een pdf-

bevestiging van uw aankooporder (Verklaring van deelname) vindt u terug bij ‘Documenten’.  

 

De verwerking van uw aankooporder (‘Openstaande order’) en de toekenning van certificaten* 

zal vervolgens plaatsvinden op de 1e werkdag van de aankomende maand en op uiterlijk de  

2e werkdag zichtbaar zijn in uw portefeuilleoverzicht. Er zal tevens een mutatieoverzicht van 

uw beleggingsportefeuille worden geplaatst in uw account bij 'Documenten'.  

U ontvangt hierover van ons per email bericht. 

 

 

 

*Duinweide behoudt zich te allen tijde het recht voor (bijv. in geval van overinschrijving) om géén of minder certificaten 

aan u toe te kennen. In dat geval zullen wij u hierover informeren en uw storting retourneren. 
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5. Certificaten verkopen via ‘Mijn Duinweide’ 
 

Let op! Het is enkel mogelijk om certificaten te verkopen van de fondsen Duinweide 

Supermarkten en Duinweide woningen via ‘Mijn Duinweide’. Wilt u 

certificaten/participaties uit andere fondsen verkopen, neemt u dan s.v.p. contact 

met ons op per email: info@duinweide.nl  

Voor het verkopen van certificaten Duinweide Woningen of Duinweide Supermarkten kiest u in 

uw Dashboard onder ‘Direct Regelen’ voor ‘Belegging Verkopen’ of gaat u rechtstreeks naar uw 

‘Portefeuille’. 

 

 

 

In uw portefeuilleoverzicht kiest u vervolgens voor ‘Verkopen’ achter het betreffende fonds. 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@duinweide.nl
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Verkooporder aanmaken en controleren 

Vervolgens komt u in het scherm ‘Verkooporder aanmaken’. In dit scherm ziet u het fonds 

vermeld staan waarvoor u een verkooporder wilt aanmaken, de handelskoers, het aantal 

certificaten dat u bezit in dit fonds en de waarde. 

Wij vragen u om in dit scherm de gewenste eenheid voor verkoop te selecteren: bedrag, 

aantal of alles. Het bedrag/aantal wat u hier invult betreft het netto verkoopbedrag.  

Dit bedrag zullen wij terugstorten op uw bij ons bekende tegenrekening. 

 

Houdt u s.v.p. rekening met de verkoopkosten van 4%, deze kosten zullen in het volgend 

scherm bij uw netto verkoopbedrag worden opgeteld (= bruto verkoopbedrag). 

 

NB. Momenteel rekent het portaal standaard met 4% verkoopkosten, echter wanneer u langer 

dan 3 jaar in dit fonds deelneemt zullen de verkoopkosten 1,5% bedragen. Indien dit voor uw 

situatie van toepassing is kunt u de aangegeven verkoopkosten in onderstaand scherm 

negeren en rekenen met 1,5%. U dient de verkooporder nog wel te bevestigen. Wij zullen na 

controle van uw verkooporder met uw gegevens de verkoopkosten aanpassen en u het juiste 

netto verkoopbedrag terugstorten. 

 

Bij ‘Bestemming’ vindt u terug naar welk bankrekeningnummer het betreffende bedrag zal 

worden overgemaakt. Vervolgens klikt u op ‘Order controleren’. 
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Vervolgens vragen wij u om uw verkooporder te controleren en akkoord te gaan met de 

voorwaarden doormiddel van het plaatsen van een vinkje (aanklikken). 

In dit scherm ziet u samengevat het door u te verkopen aantal, het bruto verkoopbedrag 

(=netto verkoopbedrag incl. de verkoopkosten), de van toepassing zijnde verkoopkosten (zie 

ook bovenstaand inzake de verkoopkosten) en het netto verkoopbedrag. 

Het netto verkoopbedrag zal worden teruggestort op uw bij ons bekende tegenrekening. 

Het bruto verkoopbedrag zal worden verrekend met uw aantal certificaten in dit fonds. 

Tevens ziet u in dit scherm uw invoerdatum en de datum tot wanneer u uw verkooporder 

eventueel nog kan annuleren. 

Vervolgens klikt u op ‘Verkoop bevestigen’. 
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Na het bevestigen van uw verkooporder komt u terug in uw ‘Portefeuille’ bij ‘Openstaande 

orders’. Hier kunt u uw verkooporder terugvinden inclusief de informatie van uw order(s). 

In uw ‘Documenten’ vindt u de PDF bevestiging terug van uw verkooporder. 

U ontvangt van ons per email een bevestiging van de ontvangst van uw verkooporder. 

 

Wij zullen uw verkooporder in behandeling nemen en het netto verkoopbedrag terugstorten op 

uw bij ons bekende tegenrekening. Dit vindt doorgaans binnen 2 werkdagen na 

transactiedatum plaats. 

 

Een mutatieoverzicht van uw portefeuille zal vervolgens op uiterlijk de 2e werkdag van de 

aankomende maand in uw ‘Documenten’ worden geplaatst.  

U ontvangt hierover per email van ons bericht. 

 

 

 

  

 

 


