Aanmeldformulier voor het lidmaatschap van Kredietcoöperatie Veluwe door een
natuurlijk persoon of een rechtspersoon als ‘gewoon lid’

De natuurlijke persoon:
Naam: _____________________________________________________________________________________
Adres: _____________________________________________________________________________________
Postcode en woonplaats: ___________________________________________________________________
E-mailadres: _______________________________________________________________________________
Telefoonnummer: __________________________________________________________________________
Of
De rechtspersoon:
Naam: _____________________________________________________________________________________
Adres: _____________________________________________________________________________________
Postcode en woonplaats: ___________________________________________________________________
E-mailadres: _______________________________________________________________________________
Telefoonnummer: __________________________________________________________________________
Rechtsgeldig vertegenwoordigd door: ________________________________________________________

wenst als ‘gewoon lid’ deel te nemen in de Coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe U.A.,
gevestigd te Ermelo, hierna te noemen: ‘Kredietcoöperatie Veluwe’.
Verklaart zich akkoord met de voorwaarden als omschreven in het Informatiememorandum van januari 2019,
versie 5.2 dat geacht wordt een onlosmakelijk deel van deze overeenkomst uit te maken, is bekend met het
Privacy statement zoals gepubliceerd op www.kcveluwe.nl en gaat daartoe de volgende overeenkomst aan met
de Kredietcoöperatie Veluwe, hierna te noemen: ‘de Overeenkomst’:

1. DEFINITIES
1.1 In deze Overeenkomst wordt verstaan onder:
Vennootschap: De onderneming waaraan Kredietcoöperatie Veluwe een financiering verstrekt.
Lid: Een participant in de Kredietcoöperatie Veluwe.
Inleg: Een storting ten behoeve van een deelname in het Kredietcoöperatie Veluwe met ten minste één Bcertificaat van € 1.000, - of met meerdere B-certificaten.

2. INLEG EN OVEREENKOMSTPERIODE
2.1 Het lid verbindt zich tot deelname in het Kredietcoöperatie Veluwe met ___ (aantal)
B-certificaten van € 1.000-, te vermeerderen met een eenmalig entreegeld van € 125 plus 5 maal de
jaarcontributie à € 25 voor de periode van 20__ tot en met 20__ resulterend in een totaalbedrag van:
€________, zegge _____________________________________________________
welk bedrag na toewijzing dient te worden gestort op rekeningnummer NL96HAND0786441615 bij de
Handelsbanken te Amersfoort t.n.v. Kredietcoöperatie Veluwe onder vermelding van ‘deelname Kredietcoöperatie
Veluwe’.
2.2 Kredietcoöperatie Veluwe zal het lid een schriftelijke bevestiging van zijn deelname doen toekomen uiterlijk
één maand na indiening van de rechtsgeldig ondertekende Overeenkomst.
2.3 Kredietcoöperatie Veluwe behoudt zich het recht voor de lidmaatschapsaanvraag zonder opgaaf van redenen
geheel of gedeeltelijk buiten aanvaarding te houden. Bij gedeeltelijke aanvaarding volgt nader overleg. In het geval
van niet-aanvaarding volgt terugbetaling van de inleg, waarmede deze Overeenkomst als gevolg daarvan niet tot
stand komt, zonder dat partijen enige aanspraak over en weer zullen hebben.

3. VERDELING INLEG EN STEMRECHT
3.1 De inleg wordt door Kredietcoöperatie Veluwe onder door het bestuur te formuleren voorwaarden als leningen
verstrekt aan vennootschappen.
3.2 Het lid verbindt zich zodanig stemrecht uit te oefenen op ieder door hem/haar gehouden aandeel in de
Kredietcoöperatie Veluwe, dat de implementatie van de Overeenkomst steeds wordt bevorderd.

4. FINANCIERING
De Kredietcoöperatie Veluwe zal met de totale inleg van de leden financiering verstrekken aan vennootschappen
onder de voorwaarden als omschreven in het Informatie-memorandum van de Kredietcoöperatie Veluwe.

5. WINSTUITKERING
Indien de Kredietcoöperatie Veluwe winstgevend is, zal op de door de leden per ultimo van het voorafgaande
kalenderjaar gehouden certificaten een door het bestuur bepaald dividend worden uitgekeerd. Het dividend zal
binnen 1 maand na de goedkeuring van de jaarrekening door de ledenraad worden uitgekeerd.

6. AANSPRAKELIJKHEID
6.1 Iedere aansprakelijkheid van de Kredietcoöperatie Veluwe verband houdende met het gevoerde
financieringsbeleid wordt uitgesloten, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de Kredietcoöperatie
Veluwe.
6.2 Het lid verklaart hierbij bekend te zijn met de risico’s die verbonden zijn aan deelnemen aan een coöperatie als
de Kredietcoöperatie Veluwe, waaronder de in dit Informatie-memorandum weergegeven risico’s en verklaart deze
risico’s te aanvaarden.
6.3 Het lid verklaart, dat de ter beschikking gestelde gelden rechtmatig verkregen zijn.

7. ONTBINDING
Partijen doen afstand van het recht de gehele of gedeeltelijke ontbinding van deze Overeenkomst te vorderen dan
wel op enige andere wijze deze Overeenkomst in of buiten rechte aan te tasten.

8. GESCHILLEN/FORUMKEUZE
Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze
Overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Plaats: ________________________________________ Datum: ____________________________________

Handtekening: ____________________________________________________________________________

