GEGEVENS BENODIGD VOOR HET TEAM DIE UW KYC MAAKT
=====================================================
GEGEVENS SVP INVULLEN OP UW I=PAD, LAPTOP OF PC EN PER E-MAIL DOORZENDEN ALS BIJLAGE !!

Persoonsgegevens
Uw roepnaam:
Uw volledige voornamen: 
Uw voorletters: 
Uw volledige achternaam: 
Uw (eventuele) meisjesnaam: 
Straat: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Land: 
Geboortedatum: 
Geboorteplaats / land: 
E-mail: 
Mob.tel.: 
Vaste telefoon:              of (Heb geen vaste telefoon!)
Skype adres:                          of (Niet van toepassing!)

Talen:
Spreekt U Engels en Duits? Engels: ja/nee, Duits: ja/nee (Weghalen wat niet van toepassing is). 
Zoniet niet, welke taal of talen spreekt U wel? ....... 

Paspoort
Paspoortnummer: 
Land uitgifte paspoort: 
Paspoort datum van uitgifte: 
Verloopdatum paspoort: 

ID bewijs
Documentnummer: 
Datum van afgifte: 
Geldig tot: 
Afgegeven door: 

ZIM Dollar biljetten
NB. Wanneer U nog Uw ZIM biljetten tegoed heeft vult U  in dat U de gegevens later doorgeeft: 
...............................................................................................................................
Beschrijf in het kort hoe U aan de ZIM dollars bent gekomen: ..................................................................................................................................
Totaal aantal gekochte ZIM dollars in Q: ......... Q. 
De waarde van de ZIM biljetten in Uw bezit: ...........................................................................
.............................................................................................................................................
(Bijv. 1x 100 triljoen, 1 van 50 triljoen, 1 van 5 biljoen en 1 van 500.000 ZIM = 0,150050005Q)
Let op bij de berekening van Q: 
In het Engels bestaat geen miljard en biljard ZIM, het gaat van het Engelse million direct naar billion en daarna krijg je trillion (1 trillion ZIM = 1.000.000.000.000 ZIM). 
1Q = 1.000.000.000.000.000 ZWD
Hieronder de nummers van de ZIM biljetten invullen: 
AA.............................. AB ............................ etc,
Opmerking: 
Wij verwerken uitsluitend ZIM dollar biljetten die beginnen met de code AA of AB van het jaar 2008.

Aan te leveren afbeeldingen / foto's (als .jpeg of .png afbeelding) per e-mail*
*) Zet een kruisje erbij wanneer U dit compleet hebt (zie voorbeeld X).

- Dit formulier (compleet ingevuld): ....X.... CHECK 
- Eigen Handtekening als afbeelding: .........CHECK 
- Aankoopbewijs of bewijs ontvangst (brief Rob Brekel) ZIM dollar biljetten: ...........CHECK
- Betalingsbewijzen- en/of aankoopbewijzen (indien U de ZIM dollar biljetten op Marktplaats of elders heeft aangekocht) ............ CHECK
- Afbeelding ID bewijs: ............CHECK (voorzijde)**
- Afbeelding ID bewijs: ............CHECK (achterzijde)**
- Afbeelding paspoort: ..............CHECK **
- Energie nota waarop Uw naam staat plus Uw woonadres: .............. CHECK
- Afbeelding ZIM dollar biljet(ten): ...............CHECK
- Afbeelding ZIM dollar biljet(ten) met Pasoort of ID bewijs: ...............CHECK
- Foto van Uzelf (hoofd tot Uw middel) met krant / Uw eigen handtekening geschreven op de krant / datum met rood omcirkelen op de krant / met paspoort of ID bewijs / en de ZIM dollar biljetten met nummers in beeld. Dit alles goed in beeld voor de krant gehouden: ................CHECK.

Datum van de krant: ..................................... (hier invullen aub)
Let U er even op dat de naam en de datum van de krant goed leesbaar is op de foto van U met de krant? Doe er anders ook een extra foto bij van de datum van de krant en fotografeer daarbij een extra gedeelte van de krant ter herkenning.

Opmerkingen: 
- De voorbeelden van de afbeeldingen kunt U zien in de voorbeeld KYC op de website. 
Volg de onderstaande link wanneer U het KYC document (nog) niet heeft gedownload.
https://www.freelifeworld.info/l/het-invullen-van-de-kyc-hoe-doe-je-dat/
- **) Maak zelf een keuze of U Uw paspoort en/of ID bewijs wilt gebruiken.
- De afbeeldingen dient U als bijlage(s) toe te voegen aan de e-mail.
- Stuur dit formulier ook als bijlage ingevuld naar het onderstaande e-mailadres: 
team@freelifeworld.info 
- Eventueel kunnen de gegevens en afbeeldingen gezonden worden middels:
https://wetransfer.com/
- Wilt U hulp bij het invullen van het KYC document? Vraag dan eerst naar de ruilmogelijkheden (vergoeding) om de KYC door het team van Free Life World te laten invullen met Uw gegevens.
- Stuur wanneer U met de vergoeding (ruilmogelijkheid) akkoord gaat dit formulier als bijlage ingevuld naar het volgende e-mailadres: team@freelifeworld.info 
- Het bovenstaande e-mailadres kunt U tevens gebruiken voor eventuele vragen wanneer U zelf Uw KYC wilt maken.
- Ons doel is dat U zelf de KYC invult, maar als het echt niet lukt kunt U het team van Free Life World om medewerking vragen, dan vult het team alles voor U in tegen een overeengekomen ruil of vergoeding. 

Wij wensen U vanuit ons team Free Life World een goede Transitie (overgang) toe naar de nieuwe Wereld.

