LEENOVEREENKOMST
Ondergetekenden:
1.
De Coöperatieve Windenergie Vereniging Kennemerwind U.A. gevestigd te Alkmaar
en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar
onder dossiernummer 37056577, Hierna te noemen: De vereniging.
2.
Het lid van de vereniging Kennemerwind,
Naam:_________________________________________________
Adres:______________________________________________
Postcode:_______________ ___Woonplaats:_________________________
Geboortedatum:__________ __E-mailadres:__________________________________
IBAN :_______________________________________________
Hierna te noemen: Het lid.
3.

Komen overeen als volgt:
a. Verstrekking :
Het lid verstrekt onder de voorwaarden van het ommestaande en het
Leenreglement zoals vastgesteld op 13 januari 2018 door de Algemene
Ledenvergadering aan de vereniging een geldlening ten bedrage van
€________________________________ (500 € of een veelvoud hiervan).
Met een maximum van 15.000 euro.
b. Betaling: het lid maakt na instemming van Kennemerwind per ommegaande het
bedrag over op de rekening van de vereniging CWV Kennemerwind UA,
IBAN: NL 35 INGB 0000 1001 73.
c. Overeenkomst
Na overmaking van het bedrag ontvangt het lid aansluitend een ondertekend
exemplaar van deze overeenkomst retour.

In het leningenregister is/zijn deze lening(en) genoteerd onder vermelding van het
lidnummer ________het/de leningnummer(s): ________________
4.

Ondertekening:
Het lid
____________
Handtekening

____________
Datum:

Namens de vereniging:
F. Olthuis, voorzitter

A.Curvers, secretaris

____________
Handtekening

____________
Handtekening

____________
Datum:

____________
Datum:

Voor aanvullende vragen kunt u telefonisch contact opnemen met ons kantoor,
telefoonnummer +31 72 8884404. Deze overeenkomst retourneren aan secretaris
CWV Kennemerwind, postbus 9185, 1800GD, Alkmaar

1. In deze overeenkomst worden de volgende begrippen gebruikt:
Bestuur: Het bestuur van de vereniging.
Algemene ledenvergadering: De algemene ledenvergadering zoals deze statutair voorgeschreven
is.
Jaarvergadering: De jaarlijkse na afloop van het kalenderjaar te houden algemene
ledenvergadering, hierna te noemen ALV.
2. De lening zal gebruikt worden voor investeringen ten behoeve van het opwekken van duurzame
energie.
3. Voor deze lening geldt het leenreglement dat door de ledenvergadering op 13 januari 2018 is
vastgesteld.
4. Het bestuur zal een aparte administratie met betrekking tot de leningen voeren. Een uittreksel
daarvan ligt ter inzage op de ALV.
5. De looptijd van de lening is in principe 7 jaar, maar kan in onderling overleg na 7 jaar verlengd
worden met een volgende 7 jaar.
6. Het bestuur zal jaarlijks aan het lid een overzicht verstrekken van de hoogte van de nog
uitstaande lening en de genoten rente, die jaarlijks uitgekeerd wordt.
7. De overeenkomst wordt beëindigd nadat de lening is afgelost, of na wederzijdse opzegging door
het lid en de vereniging.
8. Het lid dient jaarlijks, bij voorkeur door middel van automatische incasso, de contributie te
voldoen die door de ALV is vastgesteld.
9. Bij overlijden treden de erfgenamen in de plaats van het voormalig lid.
10. In zaken waarin deze overeenkomst niet voorziet beslist het bestuur.
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