
Samen duurzaam voedsel produceren! Mét de boer zorgen de leden voor gezond voedsel van dichtbij én
voor het versterken van de biodiversiteit op en rond het land. Herenboeren Nijmegen is een kleinschalige
coöperatie met grote ambities.

Ja, ik doe mee! Dit is mijn intentieverklaring.
Samen gaan we een Herenboerderij in de buurt van Nijmegen realiseren. Met ondertekening van
deze  verklaring geef ik mijn intentie aan om als de boerderij van start gaat een certificaat te
kopen. Dat  certificaat zal mij na betaling van het volledige bedrag volwaardig lid maken van de
coöperatie. Het  certificaat geeft mij voor 1 (bij €1.000) / 2 tot 5 (bij €2.000) personen toegang tot
producten die de  Herenboerderij produceert. Het aankopen van volledige certificaten wordt
mogelijk zodra er een  locatie is gevonden. De coöperatie kan geen garantie op het oprichten van
een Herenboerderij geven  zolang er geen geschikte locatie is en er nog niet voldoende
aanmeldingen zijn.

Aanbetaling
De coöperatie gaat al aan de slag voordat er voldoende aanmeldingen (150 tot 200) zijn. Daarom
betaal ik een aanbetaling van 10% van de kosten van het certificaat (€100 / €200). Dit bedrag kan
in de  aanloopfase worden gebruikt om kosten te dekken. De aanbetaling wordt verrekend bij de
uitgifte van  het certificaat. De aanbetaling kan alleen worden terugbetaald als er gegadigden zijn
om de  aanbetaling over te nemen.

Verklaring
lk verklaar hierbij dat het Herenboeren concept mij bekend is. De geslaagde incasso van de
aanbetaling zorgt ervoor dat ik de garantie heb dat ik lid kan worden als de Herenboerderij wordt
gerealiseerd. lk verklaar hierbij tevens dat ik weet dat ik mijn aanbetaling (geheel of gedeeltelijk)
kan  verliezen, bijvoorbeeld als er in de toekomst geen locatie wordt gevonden, of als er
onvoldoende  huishoudens en/of personen zijn, en ik ga daarmee akkoord.

Plaats ………………………………………………. Datum …………………………………..

Handtekening:

(Deze verklaring is pas compleet als ook de achterzijde is ingevuld)



Gegevens Intentieverklaring

Naam: ………………………………………………………………………………………

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

Postcode:…………………………………………………………………………………...

Woonplaats:…………………………………………………………………………….….

Telefoon:……………………………………………………………………………………

E-mail:………………………………………………………………………………………

Gewenste deelname (aankruisen):

Certificaat voor 1 persoon à €1000,- d.w.z. ik doe een aanbetaling van
€100,- Vegetarisch ja / nee

Certificaat voor 2-5 personen à €2000,- d.w.z. wij doen een aanbetaling
van €200,- Ik verwacht met …………. personen deel te gaan nemen en
daarvan zijn er ………. vegetarisch.

Privacy

Ik geef tevens toestemming voor verwerking van deze gegevens in de administratie van de coöperatie.
en het  mij regelmatig informeren over de voortgang door middel van een digitale nieuwsbrief. Voor meer
informatie zie de privacyverklaring van Herenboeren Nijmegen op www.nijmegen.herenboeren.nl

Aanbetaling

De aanbetaling doe ik binnen 14 dagen nadat ik hiervoor via e-mail een factuur heb ontvangenl. Pas
als de  betaling is ontvangen is mijn aanmelding compleet. De volgorde van ontvangst van betaling
bepaalt de  volgorde van aanmelding.

Wachtlijst

Als er 200 betalingen binnen zijn komt mijn aanvraag op een wachtlijst en wordt er pas gefactureerd als
er  opzeggingen zijn. De volgorde van aanmelding bepaalt de volgorde van de eventuele wachtlijst.


