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Herenboeren maakt smaakvol, gezond, veilig, duurzaam en betaalbaar voedsel bereikbaar voor iedereen. Herenboeren
daagt de consument uit zelf mee te denken aan de manier waarop voedsel wordt geproduceerd en is van mening dat
alleen consumenten samen het aanbod van eerlijk en veilig voedsel écht kunnen veranderen.

Ja, ik doe mee!
Samen gaan we coöperatie Herenboerderij De Groote Heide U.A. (nader te noemen ‘De Herenboerderij’)
realiseren. Met ondertekening van deze verklaring, geef ik mijn intentie om voor € 2.000,- een certificaat
te kopen dat mij na betaling van het volledige bedrag volwaardig lid maakt van de coöperatie
Herenboerderij De Groote Heide U.A. Dit certificaat geeft mij voor 2 tot 5 monden gedurende ten minste
drie jaar toegang tot producten die De Herenboerderij produceert.
Aanbetaling
De Herenboerderij wil en kan niet wachten met de uitrol van het concept totdat voldoende leden (150
tot 200) geworven en gebonden zijn. Daarom betaal ik 10% van de kosten van het certificaat aan, zodra
50 intentieverklaringen zijn getekend, de coöperatie is opgericht én over een Nederlands
bankrekeningnummer beschikt. Dit bedrag wordt in de aanloopfase gebruikt om kosten voor de
oprichting te dekken. Ik besef mij dat ik deze aanbetaling geheel of gedeeltelijk kwijt ben als het niet lukt
om De Herenboerderij te starten.
Looptijd
Helaas kan De Herenboerderij geen enkele garantie op succes van (het realiseren van) het concept
geven. De Herenboerderij streeft ernaar 150 certificaten uiterlijk op 31 december 2020 verkocht te
hebben. Als er op 31 december 2020, of een bij ledenvergadering afgesproken latere datum, minder dan
150 certificaten verkocht zijn, krijg ik mijn betaalde inleggeld terug, met uitzondering van de 10%
aanbetaling.
Ik verklaar hierbij dat het concept mij bekend is en dat deze overeenkomst is besproken. Ik verklaar
hierbij tevens mij er bewust van te zijn dat ik mijn aanbetaling (geheel of gedeeltelijk) kan verliezen
wanneer er in de toekomst onvoldoende huishoudens en/of monden zijn en de oprichting van De
Herenboerderij daardoor wordt gestaakt, en ik ga daarmee akkoord.
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