REGLEMENT DEPOSITOSPAREN
1.

BEGRIPSBEPALINGEN
In dit reglement wordt verstaan onder:
• Coöperatie: de coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe u.a., tevens handelende
onder de naam Kredietcoöperatie Veluwe (KCV)
• Statuten: de statuten van de coöperatie
• Ledenraad: het orgaan van de leden en gevormd door de leden, alsmede de bijeenkomst van de
leden, dat toezicht houdt op het bestuur;
• Bestuur: het bestuur van de coöperatie
• Kapitaalleden zijn rechtspersonen, die statutair de doelstelling hebben het beleggen, investeren of
participeren in kapitaal van ondernemingen of zijn natuurlijke personen, die als kapitaallid wensen
op te treden
• Gewone leden zijn natuurlijke of rechtspersonen, die participeren in de coöperatie door leningen
en andere tijdelijke vermogensvormen te verstrekken of aan te gaan
• Spaardeposito is een door de Coöperatie aan de leden aangeboden spaarvorm met een vaste
looptijd en vaste rente

2.

VASTSTELLING EN REIKWIJDTE
2.1. Onderhavig reglement is het reglement van de Coöperatie met betrekking tot de uitgifte van
Spaardeposito’s.
2.2. In aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen bevat het reglement regels voor
aangelegenheden welke door het bestuur c.q. door elk lid van de ledenraad en de overige leden
dienen te worden nageleefd.
2.3. In geval van tegenstrijdigheid tussen reglement en/of wet of statuten, prevaleren wetten/of
statuten.
2.4. De ledenraad actualiseert naar behoefte de inhoud van het reglement.

3.

DOELSTELLING
3.1. Middels het uitgeven van Spaardeposito’s aan leden, zowel Gewone leden als Kapitaalleden, kan
het bestuur kapitaal verwerven ter financiering van kortlopende kredietbehoeften van leden.

4.

DEPOSITO’S
4.1. De Coöperatie kan aan leden naar behoefte Spaardeposito’s uitgeven met vaste looptijden tot
max 3 jaar.
4.2. Het bestuur bepaalt per uit te geven spaardepositotranche het totaal aan te trekken
depositospaarbedrag en de daarvoor geldende specifieke voorwaarden.

5.

INSCHRIJVING
5.1. De leden kunnen op een uitgegeven Spaardeposito inschrijven middels een
aanmeldingsformulier. Dit formulier vormt samen met een kopie van een identiteitsbewijs van de
aanmelder de inschrijving. Op volgorde van binnenkomst worden de inschrijvingen door de
Coöperatie toegewezen tot de totale uitgegeven spaardepositotranche vol is.

5.2. De door de leden geopende en gestorte Spaardeposito’s worden ingeschreven in het
spaarrekeningenregister van de Coöperatie waarvan een afschrift wordt verstrekt.
6.

VERTROUWELIJKHEID
6.1. De toewijzing van de Spaardeposito’s valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.
6.2. De behandeling van de aanmeldingsformulieren en toewijzing zijn vertrouwelijk

7.

GEEN VEREKENING OF OPSCHORTING
7.1. Een houder van Spaardeposito’s is niet bevoegd al dan niet opeisbare vorderingen op de
Coöperatie die verband houden met de door hem gehouden Spaardeposito’s te verrekenen met
eventuele vorderingen op of vanwege de Coöperatie, uit welke hoofde dan ook.
7.2. Spaardeposito’s, rente en vorderingen op of vanwege de Coöperatie blijven strikt gescheiden.

8.

WIJZE VAN BETALEN
8.1 Een spaardeposito is altijd gekoppeld aan het IBAN nummer van de tegenrekening van de
spaarder met identieke tenaamstelling.
8.2 De storting van een spaardeposito door de spaarder geschiedt op de bankrekening van de
Coöperatie, welke wordt aangehouden bij Handelsbanken Amersfoort met rekeningnummer
IBAN NL96HAND0786441615

9

SPAARDEPOSITOGARANTIESTELSEL
De Coöperatie valt niet onder het spaardepositogarantiestelsel..

