Aanmelding en Inschrijving
Wassenaarse Energie Coöperatie U.A.
Ondergetekende:
Naam en voornamen:………………………………………………………………….
Adres:………………………………………………………………………………………...
Geboorteplaats en datum:………………………………………………………….
Email:………………………………………………………………………………………….
Telefoon:…………………………………………………………………………………….
IBAN…………………………………………………………………………………………..
Hierna te noemen het “Lid”
Meld zich aan als lid van de Wassenaarse Energie Coöperatie U.A., statutair gevestigd te
Wassenaar, Berkenlaan 10, 2243 HX, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 80808336, hierna te noemen: Coöperatie”;
Het Lid verklaart:
Te hebben kennisgenomen van de statuten, het huishoudelijk reglement en de privacy
statement van de Coöperatie de doelen te onderschrijven en de bepalingen te zullen naleven;
tevens dient het lid woonachtig te zijn binnen het postcoderoos gebied van de Coöperatie.
Dit zijn de volgende viercijferige postcodes: 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2252, 2253, 2254,
2261, 2331, 2591, 2594. Anders kan een lidmaatschap worden geweigerd.
De jaarlijkse contributie te betalen aan de Coöperatie. Deze contributie bedraagt € 10,--. Na
het ontvangst van het betalingsverzoek voor de contributie en de betaling het betalen van de
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contributie is uw inschrijving voor het lidmaatschap door de Wassenaarse Energie Coöperatie
geaccepteerd.
Het aspirant Lid zal de contributie binnen twee (2) weken na aanvang van het Lidmaatschap
voldoen, dit bedrag zal worden aangewend voor de dekking en financiering van de
activiteiten van de Coöperatie. De hoogte van de contributie kan worden aangepast middels
een besluit van de Algemene Ledenvergadering van de Coöperatie. Tevens kan eventueel in
een dergelijke ledenvergadering worden besloten tot een tussentijdse additionele bijdrage
van de leden.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Coöperatie geen informatie welke
betrekking heeft op (i) een mogelijk vertrouwelijk of geheim aspect van de Coöperatie, (ii)
commerciële, onderhandelings- en bedrijfsgegevens van de Coöperatie direct of indirect te
publiceren, vrij te geven of anderszins voor derden toegankelijk te maken. Indien openbaring
noodzakelijk is op grond van enige op een partij rustende (i) wettelijke verplichting, (ii)
reglement of (iii) een uitspraak van een rechter of een bevoegd overheidsorgaan, is geen
voorafgaande schriftelijke toestemming vereist, maar zal het Lid de Coöperatie vooraf
informeren en in overleg treden.

____________________________________________

(plaats en datum)

____________________________________________

(uw naam)

____________________________________________

(uw handtekening)

Met de plaatsing van de handtekening zal ook de privacyverklaring worden aanvaard. Deze is
te downloaden op onze website.
Welk bedrag bent u eventueel bereid te investeren in onze projecten? Let op, dit verplicht u
nog toch niets. Voor elk project benadert de WEC u met een separaat investeringsvoorstel.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

niet investeren, alleen lidmaatschap
een bedrag tussen de € 500,-- en € 1.000,-een bedrag tussen de € 1.000 en € 2.500,-een bedrag tussen de € 2.500,-- en € 5.000,-een bedrag tussen de € 5.000 en € 10.000,-een hoger bedrag dan € 10.000,--

Uw keuze is (kies uit 1 tm 6): ______
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