
 

 Herenboeren maakt smaakvol, gezond, veilig, duurzaam en betaalbaar voedsel bereikbaar voor iedereen    30jan23 

 

 

INSCHRIJFFORMULIER HERENBOEREN LANDMEERSE LOOP 
LID 

Voornaam:                                                      Achternaam:                                                    

Adres:                                                                                                                                                 

Postcode:                                                        Woonplaats:                                                          

Geboortedatum:                                           

E-mailadres:                                                                                                                                       

Tel. nummer:                                                  

 
PARTNERLID 

Voornaam:                                                      Achternaam:                                                    

Geboortedatum:                                           

E-mailadres:                                                                                                                                       

Tel. nummer:                                                  
 

verklaren hierbij lid te worden van Herenboeren Landmeerse Loop. 

 
Certificaat:   éénpersoons / gezins  Aantal monden:                                    

Vegetarisch:  ja /nee    Aantal vegetarisch:                              

 
Ondergetekende(n) gaat / gaan akkoord met onderstaande bepalingen: 

- het lidmaatschap is voor een minimale periode van drie jaar 

- het lidmaatschap verplicht mij om ten minste 3 jaar de - door de algemene vergadering vastgestelde - contributie te 
betalen en geeft mij toegang tot producten die de Herenboerderij produceert 

- de contributie wordt per automatische incasso geïnd 

- bij andere wijze van betalen dan incasso of als incasso niet mogelijk is, brengen wij maandelijks € 2,50 
administratiekosten in rekening 

- de statuten, huishoudelijk reglement en privacy reglement van Herenboeren Landmeerse Loop, zoals door de 
algemene vergadering vastgesteld. 

- het lidmaatschap wordt stilzwijgend met een jaar verlengd, opzegging dient vóór 1 oktober te geschieden bij de 
ledenadministratie  

- het lidmaatschap is éénmalig € 2000 euro voor een gezinscertificaat en € 1000 voor een één persoonscertificaat  

- Het éénmalige lidmaatschapsgeld wordt betaald door overmaking op  
rekeningnummer NL 25 RABO 0350 6238 56 t.n.v. Coöperatie Herenboeren Landmeerse Loop U.A.  
ovv naam en adres 

- De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is wetgeving die personen beschermen en duidelijke 
richtlijnen scheppen voor organisaties die persoonlijke gegevens verwerken. Coöperatie Landmeerse Loop waarborgt 
dat persoonlijke gegevens zorgvuldig worden verwerkt conform het privacy reglement.  

- Ik geef de vereniging toestemming voor het opnemen van mijn gegevens (naam, adres, telefoonnummer en 
geboortedatum) in de ledenlijst van de vereniging en het publiceren van beeldmateriaal zoals foto’s en/of filmpjes van 
mij op de website en/of de social media pagina’s van de vereniging. 

- Door het ondertekenen van dit document, maar pas na het betalen van het volledige lidmaatschapsbedrag, ben ik lid 
van de coöperatie. 

 
Plaats:                                                                 Datum:                                            

 
 
 

Handtekening     Handtekening 
Naam Lid      Naam Partner Lid 


