Inschrijfformulier
Door ondertekening van dit inschrijfformulier wordt het lidmaatschap aangevraagd van de duurzaamheidscoöperatie PoweredByHattem,
hierna aangehaald als PbH. Leden van PbH verklaren zich door ondertekening van de aanvraag akkoord met naleving van de statuten en
reglementen van PbH. Deze zijn te vinden op www.poweredbyhattem.nl. Leden van PbH kunnen dit formulier eveneens gebruiken voor het
doen van een inleg voor een project.
Naam + voorletters
Bedrijfsnaam (optioneel)
Straat
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail
IBAN/rekeningnummer

De contributie voor een lidmaatschap bedraagt € 25,- per jaar. De inleg voor een certificaat bedraagt € 250,- De inleg voor één of meer
certificaten wordt beschikbaar gesteld aan PbH onder de voorwaarden, die in het huishoudelijk reglement zijn gesteld. Na toekenning van
het lidmaatschap ontstaat een betalingsverplichting voor de inleg binnen een betalingstermijn van 30 dagen. Na het voldoen van de inleg
kunt u rechten ontlenen aan uw lidmaatschap. U dient lid te zijn om voor certificaten te kunnen inleggen.
x

Ondergetekende verzoekt om het lidmaatschap van PbH voor € 25,- per jaar.

o

Ondergetekende verzoekt om toewijzing van ______ certificaten a € 250,-.

Naar rato van uw inleg heeft u gedurende de looptijd het recht om te delen in het resultaat PbH. De bestemming van de resultaten van
PbH wordt in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van PbH vastgesteld.
Ondergetekende:
▪ verklaart gedurende de looptijd van zijn lidmaatschap PbH te voorzien van bank- en contactgegevens en weet dat zonder
actuele gegevens geen aanspraak op uitkering van gelden kan worden gemaakt.
▪ weet dat de inleg in PbH aangemerkt is als risicodragend kapitaal en dat opbrengsten niet kunnen worden gegarandeerd.
▪ accepteert dat de besluitvorming over de investeringen, grootte en bestemming, van PbH, dus ook zijn inleg, via de
Algemene Ledenvergadering tot stand komt.
▪ verklaart de statuten en het huishoudelijk reglement te hebben gelezen en de rechten en plichten die hieruit voortvloeien te
begrijpen. Alle documenten staan op www.poweredbyhattem.nl of worden op verzoek verstrekt.
▪ Voegt een recent kopie van zijn/haar legitimatie bij deze aanvraag. Zonder legitimatie wordt de aanvraag niet in behandeling
genomen.
Het lidmaatschap is slechts overdraagbaar na goedkeuring van het bestuur. Alle gegevens zijn naar waarheid verstrekt, aldus getekend,
Handtekening

Plaats

Datum

Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen. Opsturen/mailen aan: PoweredByHattem U.A. p/a
Konijnenbergerweg 3, 8051 CC Hattem of sebastiaan@poweredbyhattem.nl.

