4. Direct een hoog maatschappelijk rendement.

De muur Lunteren

Deelnemen aan de basisfinanciering houden wij eenvoudig. Het gaat om weinigen.
Deze regels gaan de UM-Basisfinanciering aan. Dit financieringstraject is één van
de vier die de financieringsprocedure betreffen. Ze zijn geheel verschillend, doordacht en blijvend van betekenis. Verrichtingen aangaande financiering, solvabiliteit en liquiditeit komen samen in een ijzersterk, integraal financieringssysteem.
De UM-Basisfinanciering is van deze tijd en geschiedt door een wettelijk maximum
van 100 personen. In deze fase nemen er 70, zich willekeurig meldende personen
aan deel. De resterende 30 plaatsen houdt United Mandate vrij. Gaandeweg te bestemmen voor personen die van belang voor de samenleving zijn of zijn geweest.
Wanneer het aantal van 70 voltallig is, treedt de wachtlijst tot 50 personen in werking. Uittreden kan op elk moment. Recht op informatie uit eerste hand blijft behouden. Nadat de 70 voltallig zijn, treedt het reguliere PR-traject in werking.
Toetreding geschiedt vanaf € 5000,-. Een te parkeren bedrag kent geen maximum.
Bijstorten kan. Altijd ontvangt u per omgaande de bevestiging van ontvangst. Elk
bedrag in ons beheer is tijdloos volstrekt veilig en waardevast. Dit laatste aspect
is in alle beleidsprogramma’s beleidsmatig relevant. Het maatschappelijk rendement is uitzonderlijk hoog. Een financieel rendement is er niet aan verbonden.
Bij uittreding wordt het in bewaring gegeven bedrag binnen 30 dagen na aanvraag teruggestort. Ook gedeeltelijk terugstorten kan. Dan weer binnen 30 dagen
na aanvraag. Financiële of monetaire calamiteiten kunnen die termijn verlengen
tot maximaal een half jaar. Terugstorten geschiedt vrijwel altijd per direct.
U parkeert geld zinvol en waardevast op een plek buiten de drukte van het financieel verkeer. Die plek financiert vooruitgang. Dit geeft voldoening. De hoge maatschappelijke waarde is blijvend. Mede voor uw kinderen van betekenis. U heeft
toegang tot aantrekkelijke mogelijkheden. Elk half jaar vindt er een bijeenkomst
plaats. U krijgt tijdig de uitnodiging en bent welkom. Bijwonen is geheel vrijwillig.
Bij deelname zenden wij u per omgaande een e-mailbericht van ontvangst. Wij
houden u daarna continu op de hoogte. Geld storten of opnemen kan zoals elders.
Dus zonder papieren begeleiding van welke aard dan ook. U krijgt van elke bij- of
afschrijving bericht. De UM-Basisfinanciering maakt deel uit van een betrouwbaar
stelsel. Het biedt u de mogelijkheid geld onbezorgd en per direct veilig te stellen.
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