
 

 

Herenboeren maakt smaakvol, gezond, veilig, duurzaam en betaalbaar voedsel bereikbaar voor iedereen.  

Intentieverklaring: Ja, ik meld me aan! 

 
Met ondertekening van deze verklaring geef ik mijn intentie om of voor € 2.000 een gezinscertificaat te kopen.  

Samen gaan we coöperatie Herenboeren Landmeerse Loop U.A. (nader te noemen ‘De Herenboerderij’) realiseren. 

Het gezinscertificaat (voor 2 tot 5 monden) of het eenpersoonscertificaat (voor 1 mond) verplicht mij om ten minste 3 jaar de 

wekelijkse - door de algemene vergadering vastgestelde - contributie te betalen en geeft mij toegang tot producten die 

De Herenboerderij produceert. 

 

Aanbetaling 

De Herenboerderij wil een start maken met het doen van investeringen, zodra er 150 huishoudens zijn, die een 

intentieverklaring hebben getekend. 

Ter ondersteuning van de aanloopkosten voor de oprichting van De Herenboerderij (zoals bodemonderzoek en vergunning 

analyse) betaal ik maximaal 10% van de kosten van het certificaat aan, met een minimum van € 50, 

Door het ondertekenen van dit document, maar pas na storten van dit bedrag, behoor ik tot de eerste 150 huishoudens met 

een intentieverklaring voor het lidmaatschap van de coöperatie. 

 

Risico 

De Herenboerderij streeft ernaar om de 150 certificaten zo snel mogelijk verkocht te hebben.  

Als er op 31-05-2022, of een door het bestuur afgesproken latere datum, minder dan 150 intentie verklaringen zijn getekend, 

dan vervalt mijn recht op een ledencertificaat alsook de terugbetaling van de aanbetaling. 

 

Het principe “Herenboeren” is mij bekend en is besproken. Ik ben mij ervan bewust dat ik mijn aanbetaling kan verliezen 

wanneer er in de toekomst onvoldoende huishoudens en/of monden zijn en de oprichting van De Herenboerderij daardoor 

wordt gestaakt. 

Ik ga daarmee akkoord. 

 
Voornaam: ………………………………………… Achternaam: ………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum: ……………………………….  

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode: …………………………………………… Woonplaats: ………………………………………………………………………………… 

E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel. nummer: ………………………………………………………………………………… 

(Indien gewenst) 2e Voornaam: ………………………………………… Achternaam: ………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum: ……………………………….  

E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel. nummer: ………………………………………………………………………………… 

Aanbetalingsbedrag (minimaal € 50) (maximaal € 100 bij eenpersoonscertificaat en € 200 bij gezinscertificaat): € …………. 

Verwacht aantal monden:  1 *    2      3     4     5   waarvan vegetarisch:   1     2      3     4     5  

*  Ik wil gebruik maken van een éénpersoonscertificaat. 



 

 

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is wetgeving die personen beschermen en duidelijke richtlijnen  

schappen voor organisaties die persoonlijke gegevens verwerken. Coöperatie Landmeerse Loop waarborgt dat persoonlijke 

gegevens zorgvuldig worden verwerkt, alleen intern worden gebruikt en niet worden misbruikt en niet langer bewaard 

worden dan nodig is. 

Ik stem onder voornoemde voorwaarden in met het gebruik van mijn gegevens. 

 

Coöperatie Landmeerse Loop verklaart hierbij verheugd te zijn met de deelname van ondergetekende(n). 

 

 

Datum: ……………………………………………. Handtekening:………………………………………….…………………………………………. 

 

(indien 2e persoon gewenst) Handtekening: ………………………………………………………………………………….…. 

 

 

 

 

De ingevulde en ondertekende intentieverklaring kun je mailen naar landmeerseloop@herenboeren.nl 

of opsturen naar de penningmeester Coöperatie Landmeerse Loop, Heereveldseweg 66    5423 VM    Handel 

 Je ontvangt een nota voor je intentieverklaring. 


