
AANMELDFORMULIER COÖPERATIE 

HERENBOEREN OP ‘T LIES U.A. 

Samen Duurzaam Voedsel Produceren. Dat is waar Herenboeren Op ‘t Lies 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. We geloven dat we dit 

samen waar kunnen maken.   

Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van de coöperatie Herenboeren Op ‘t Lies U.A. en verbindt zich voor 

tenminste drie jaren aan de coöperatie. Tevens verklaart ondergetekende de doelen van de coöperatie te 

onderschrijven en kennis te hebben genomen van de statuten en het huishoudelijk reglement.  

Achternaam: .......................................................................................................................................................  

Voornaam: ............................................................... Voorletters: .......................................................................  

Adres: .................................................................................................................................................................  

Postcode: ................................................................ Woonplaats: .....................................................................  

Telefoon: ................................................................. Mobiel: ..............................................................................  

E mailadres: .......................................................................................................................................................   

Gewenst aantal ledencertificaten: ½, 1 of meerdere, nl: .................................................................................  

Gewenst aantal monden  .............................  waarvan …………….. ....................... vegetarische monden. 

(2-5 monden per heel certificaat, max 1 mond voor half certificaat). 

Voor onze administratie hebben we de volgende gegevens nodig. 

Naam partner: ....................................................................................................................................................  

E mailadres partner: ..........................................................................................................................................  

Het lidmaatschap gaat pas in nadat het inleggeld voor het ledencertificaat door de coöperatie is ontvangen. 

Bijgesloten treft u een betaalverzoek (à € 2.000,- per heel certificaat, of € 1.000,- per half certificaat). Het 

lidmaatschap van de coöperatie verplicht u tot een maandelijkse, door de ALV vastgestelde contributie, 

gebaseerd op het opgegeven aantal monden. Hiervoor ontvangt u op een later tijdstip een machtigingsformulier 

voor een doorlopende incasso.  

Ik geef wel / geen (doorhalen wat niet van toepassing is) toestemming voor het gebruik van foto’s waarop ik of 

een van mijn gezinsleden sta ten behoeve van promotiedoeleinden van Herenboeren (zoals gebruik op onze 

website, folders of social media).   

Plaats: 

Datum: 

Handtekening: 

NIET INVULLEN – VOOR ADMINISTRATIE HB 

INGEKOMEN OP: 

CERTIFICAATNUMMER: 



 

INSTRUCTIE BETALING COÖPERATIE 

HERENBOEREN OP ‘T LIES U.A.  

 

Samen Duurzaam Voedsel Produceren. Dat is waar Herenboeren Op ‘t Lies 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. We geloven dat we dit 

samen waar kunnen maken.   

 

Instructie t.b.v. betaling van het inleggeld (eigen vermogen) aan de coöperatie. 

Met het ondertekenen van het aanmeldformulier heeft u uw deelname aan de coöperatie Herenboeren Op ’t Lies 

bevestigd. Het lidmaatschap gaat pas in nadat het bijbehorende inleggeld voor het ledencertificaat is ontvangen 

door de coöperatie. Wij verzoeken u daarom het inlegbedrag over te maken: € 2.000,- per heel certificaat of € 

1.000,- per half certificaat. Het lidmaatschap van de coöperatie verplicht u tot een maandelijkse, door de ALV 

vastgestelde contributie, gebaseerd op het opgegeven aantal monden. Hiervoor ontvangt u op een later tijdstip 

een machtigingsformulier voor een doorlopende incasso.  

Hieronder treft u de gegevens ten behoeve van de betaling van het inleggeld.  

 

Naam rekeninghouder: Herenboeren Op ´t Lies Cooperatie 

IBAN:  NL69 RABO 0350 6317 94 

Omschrijving: < vermeld uw achternaam, voorletters, straat en woonplaats (conform aanmeldformulier)> 

Bedrag:  € 2.000,- per heel ledencertificaat of €1.000,- per half ledencertificaat. 

 

Indien er vragen zijn over de betaling van het inleggeld kunt u zich wenden tot de penningmeester 

(penningmeester@herenboerenbreda.nl) of het secretariaat (info@herenboerenbreda.nl).  

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Herenboeren Op ‘t Lies 

 

 

mailto:penningmeester@herenboerenbreda.nl
mailto:info@herenboerenbreda.nl

	Achternaam: 
	Voornaam: 
	Voorletters: 
	Adres: 
	Postcode: 
	Woonplaats: 
	Telefoon: 
	Mobiel: 
	E mailadres: 
	Naam partner: 
	E mailadres partner: 
	Plaats Datum Handtekening: 
	Plaats: 
	Datum: 
	Certificaat nr: 
	Gewenst aantal ledencertificaten ½ 1 of meerdere nl: 
	Gewenst aantal monden: 
	aantal vegetarisch: 


