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Belangrijke informatie 
voor US Persons 
 
Het aanbieden, verkopen en/of distribueren van 

beleggingsdiensten of -producten, zoals 

beschreven op deze website, is niet gericht tot 

personen in jurisdicties waar het aanbieden, 

verkopen en/of distribueren van dergelijke 

diensten of producten niet is toegestaan, 

waaronder de Verenigde Staten van Amerika 

(U.S.). De inhoud van deze website mag niet 

worden beschouwd als een aanbod aan of een 

uitnodiging voor US Persons om 

beleggingsdiensten of -producten af te nemen. 

 

Een ‘US Person’ wordt in zijn algemeenheid 

gedefinieerd als: 

 een natuurlijke persoon die woonachtig is c.q. 

gedurende langere tijd verblijft in de U.S.; en/of 

 elke (juridische) entiteit of organisatie die is 

georganiseerd in de U.S. of volgens de 

wetgeving van dit land is opgericht. 

 

US staatsburgers (US Citizens) die woonachtig zijn 

buiten de U.S. kunnen onder omstandigheden ook 

worden aangemerkt 

als ‘US Person’. 

 

Fair Capital Partners is niet aansprakelijk voor 

enige schade ten gevolge van het afnemen van 

enige dienst en/of product van Fair Capital 

Partners Vermogensbeheer in strijd met de 

wetgeving van de jurisdictie waaronder de 

afnemer ressorteert. 

Important information 
for US Persons 
 
The offering, sale and/or distribution of any 

brokerage/securities services or products, as 

described on this website, is not intended in any 

jurisdiction to any person to whom it is unlawful 

to make such an offer, sale and/or distribution, 

including the United States of America (U.S.). 

This website and its respective contents do not 

constitute an offer or invitation to sell, purchase 

or subscribe for any brokerage/securities 

services or product to US Persons. 

 

An ‘US Persons’ is generally defined as: 

 a natural person, who is living and/or residing 

in the U.S.; and/or 

 any entity or organisation, which is organized 

or incorporated under the laws of the United 

States. 

 

US Citizens living abroad may also be deemed 

‘US Persons’ under certain rules. 

 

Fair Capital Partners cannot be held responsible 

for any damages and/or losses that occur from 

transactions and/or services in defiance of the 

relevant rules of the purchaser’s home 

jurisdiction. 
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