# ___

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!
Met ondertekening van deze verklaring, geef ik mijn intentie om voor € 1.000 een eenpersoonscertificaat of
voor € 2.000,- een gezinscertificaat te kopen dat mij na betaling van het volledige bedrag volwaardig lid
maakt van Herenboerderij De Groote Heide coöperatie U.A. (nader te noemen ‘De Herenboerderij’).
Samen met de andere leden ben ik eigenaar van ‘De Herenboerderij’ en dragen we samen alle kosten die de
exploitatie van de boerderij met zich meebrengt. Vooralsnog zal de boerderij voor maximaal 500 monden
groente, fruit, aardappelen, eieren en vlees produceren. Ik realiseer me dat de exploitatiekosten van de
boerderij per mond jaarlijks kunnen variëren. De maandelijkse kosten voor een vegetarische mond zijn voor
2022 € 40,83 per maand) en voor 2 rundvleespakketten per jaar (of 4 varkensvleespakketten of een
combinatie hiervan ) € 14,42 per maand). Voor de betaling van de maandelijkse kosten geef ik een
doorlopende machtiging af om dit bij mijn bank te incasseren.
Het gezinscertificaat geeft mij voor 2 tot 5 monden gedurende ten minste drie jaar toegang tot producten
die De Herenboerderij produceert. Bij het eenpersoonscertificaat is het aantal monden beperkt tot 1.
Ik verklaar hierbij dat de statuten en het huishoudelijk reglement mij bekend zijn, dat deze overeenkomst is
besproken en ik daarmee akkoord ga.
Naam (namen) lid

:

Adres

:

Postcode

:

Woonplaats

:

Geboortedatum

:

06-nummer

:

Emailadres

:

Aantal monden :  1

2

Datum

:

3

4

5

waarvan vegetarisch __

Handtekening

:

De ingevulde en ondertekende intentieverklaring kun je ,samen met de ingevulde en ondertekende
machtiging, mailen naar degrooteheide@herenboeren.nl of overhandigen aan één van de bestuursleden.

# ___

SEPA Doorlopende machtiging (Core consument)
Incassant Incassant (ID NL25ZZZ751159210000)
Naam

: Herenboeren De Groote Heide Coöperatie U.A., hierna te noemen ‘De Herenboerderij’

Straat

: Strijperdijk 2b

Plaats

: 5595 XM LEENDE

Land

: NEDERLAND

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan ‘De Herenboerderij’ om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig
het aantal monden binnen uw lidmaatschap van ‘De Herenboerderij’.
Als u het niet eens bent met een afschrijving dan kunt u deze terug laten boeken. Neem hiervoor binnen
acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Geïncasseerde
(Wilt u de gegevens die niet correct of niet ingevuld zijn aub aanpassen / aanvullen?

Rekeninghouder

:

Adres

:

Postcode

:

Plaats

:

IBAN

:

Ondertekening
Datum

/

Plaats

Naam ondertekenaar

Handtekening

/

De meegedeelde gegevens kunnen door Herenboeren De Groote Heide coöperatie U.A., Strijperdijk 2b,
5595 XM Leende, houder van het bestand, worden verwerkt met het oog op de dienstverlening aan het lid.

