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LEENOVEREENKOMST  MET  CADEAULENING 

Ondergetekenden: 

1. De Coöperatieve Vereniging Zuidenwind U.A. statutair gevestigd te Maasgouw. Ingeschreven in
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Zuid-Nederland onder nr. 53242130,
kantoorhoudende te Nederweert hierna te noemen: De vereniging, en

2. Het lid van de vereniging Zuidenwind

Naam : Lidnummer: 

Adres : 

Postcode en woonplaats : 

Geboortedatum : E-mailadres: 

IBAN : 

3. Komen overeen als volgt:
Verstrekking: het lid verstrekt onder de voorwaarden van het ommestaande en het
Leenreglement aan de vereniging een of meerdere cadeau-leningen aan:

A. Naam: Een bedrag van: 

Geb.datum: Geboorteplaats: 

B. Naam: Een bedrag van: 

Geb.datum: Geboorteplaats: 

B.  Naam: Een bedrag van: 

Geb.datum: Geboorteplaats: 

Betaling: het lid maakt per ommegaande het totale bedrag over op de rekening van de vereniging, 
IBAN NL97 RABO 0131 5095 51. 

Overeenkomst 
Na overmaking van het bedrag ontvangt het lid aansluitend een ondertekend exemplaar van deze 
overeenkomst retour. 

Ondertekening:   Het lid 

Handtekening Datum 

Namens de vereniging: 
H.J.G. Schoonbroodt, voorzitter A. Jansen, secretaris 

Handtekening Datum:  Handtekening Datum: 

Voor aanvullende vragen kunt u telefonisch contact opnemen met onze voorzitter, telefoonnummer  
+31 653379357, voorzitter@zuidenwind.org of met de secretaris: +31 633099553, secretaris@zuidenwind.org.  
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1. In deze overeenkomst worden de volgende begrippen gebruikt: 

 
 Bestuur:  Het bestuur van de vereniging. 

Algemene ledenvergadering: De algemene ledenvergadering zoals deze statutair voorgeschreven is.  
Jaarvergadering: De jaarlijkse na afloop van het kalenderjaar te houden algemene ledenvergadering, 
hierna te noemen ALV. 

 
2. De lening zal gebruikt worden voor investeringen ten behoeve van het opwekken van duurzame 
 energie, onder meer door het oprichten en in werking houden van één of meer windturbines. 

 
3. Voor deze lening geldt het leenreglement dat door de ledenvergadering op 8 oktober 2016 is 
 vastgesteld. 

 
4. Het bestuur zal een aparte administratie met betrekking tot de leningen voeren. Een uittreksel  
 daarvan ligt ter inzage op de ALV. 

 
5. Het bestuur zal jaarlijks aan het lid een overzicht verstrekken van de hoogte van de nog uitstaande  
 lening en de genoten rente. 

 
6. De overeenkomst wordt beëindigd nadat de lening is afgelost, of na wederzijdse opzegging door  
 het lid en de vereniging. 

 

7. Het lid dient jaarlijks, middels automatische incasso, de contributie te voldoen die door de ALV is  
 vastgesteld. 

 

8. Bij overlijden treden de erfgenamen in de plaats van het voormalig lid. 
 

9. In zaken waarin deze overeenkomst niet voorziet beslist het bestuur. 
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