Aanmeldingsformulier Herenboeren Land van Weert Coöperatie U.A.
Samen Duurzaam Voedsel Produceren. Dat is waar Herenboeren Land van Weert voor staat. We willen
weer grip krijgen op ons eten. We willen gezond, lokaal en lekker voedsel voor een goede prijs.
Voedsel dat eerlijk is geproduceerd, dus met respect voor de boer, de dieren en de natuur.
Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van Herenboeren Land van Weert en verbindt zich voor
tenminste drie kalenderjaren tot schriftelijke wederopzegging. Tevens verklaart ondergetekende de
doelen van de coöperatie te onderschrijven en kennis te hebben genomen van de statuten en het
huishoudelijk reglement.
Achternaam:
Voornaam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
E-mail adres:

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
__________ Woonplaats: ___________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Gewenst aantal ledencertificaten:
o ½ (voor max. 1 persoon) of
o 1 of
o meerdere, nl.:
Indien ook uw partner informatie wenst te ontvangen hebben we de volgende gegevens nodig
Naam partner:
___________________________________________
E-mail adres:
___________________________________________
Indien u uw lidmaatschap op uw bedrijf wilt registreren hebben we ook de volgende gegevens nodig:
Website:
___________________________________________
BTW nummer ___________________________________________
KvK nummer: ___________________________________________
Het lidmaatschap van de coöperatie verplicht u tot het wekelijks afnemen van de aangeboden
producten van de coöperatie afhankelijk van het opgegeven aantal monden (zie ommezijde). Voor het
lidmaatschap (Niet aanwijsbaar aandeel) ontvangt u eenmalig een factuur. We verwachten deze rond
medio december te sturen. De periodieke bijdrage gaat pas in nadat het geld voor het ledencertificaat
is overgemaakt naar de coöperatie en de ALV heeft besloten over de hoogte van de contributie
(periodieke bijdrage).
Plaats:_________________, datum:__________________
Handtekening:
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.
Ten behoeve van de contributie inning hebben we de volgende gegevens nodig:
Aantal monden afname: ______________
(minimaal 2 per certificaat, 1 voor half certificaat)

Waarvan vegetarisch: _______________
Naam en voorletters:
Adres:
Postcode/woonplaats:
Land:

___________________________________________ (tenaamstelling betreffende rekening)
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Plaats:_________________________, datum: __________________ Handtekening:

Dit formulier kunt u inleveren bij de secretaris van de coöperatie of na tekening inscannen en
opsturen via e-mail.
E-mail: secretaris.weert@herenboeren.nl

Herenboeren Land van Weert werkt conform de regels van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en zal uw gegevens enkel gebruiken voor doeleinden die te maken
hebben met het Herenboeren concept. Uw gegevens worden niet verspreid aan derden. Middels het
ondertekenen van dit formulier gaat u hiermee akkoord. Voor meer informatie kunt u de
privacyverklaring op onze website lezen.
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