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Proefabonnement Herenboeren Wilhelminapark 

Coöperatie U.A. 

 

Samen Duurzaam Voedsel Produceren. Dat is waar Herenboeren Wilhelminapark voor 

staat. We willen weer grip krijgen op ons eten. We willen gezond, lokaal en lekker voedsel 

voor een goede prijs. Voedsel dat eerlijk is geproduceerd, dus met respect voor de boer, 

de dieren en de natuur. 

We geloven dat we dit samen waar kunnen maken. 

 

Ondergetekende geeft zich hierbij op voor een proefabonnement bij Herenboeren 

Wilhelminapark. Gedurende dit proefabonnement kan ondergetekende gedurende 8 weken elke 

zaterdag voor 1 of 2 monden aan producten (groentes, fruit en eieren naar beschikbaarheid*) 

afhalen. Tevens kan ondergetekende eenmalig een pakket met varkensvlees (circa 10kg) of 

rundvlees (circa 7,5kg) bestellen.  

Kosten van het proefabonnement zijn EUR 70,00 per mond (voor 8 weken), EUR 97,50 voor 

een rundvleespakket en EUR 105,00 voor een varkensvleespakket. 

 

Achternaam:       

Voornaam:       

Telefoon:       

E-mail adres:       

Ingangsdatum:    

Gewenst aantal monden: 
(aankruisen wat van toepassing is) 1          2     (EUR 70 per mond) 

  

Indien gewenst vleespakket: 
(aankruisen wat van toepassing is) 

Rundvlees                 Varkensvlees   

(EUR 97.50)                (EUR 105) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Zie onze flyer voor een overzicht van de verwachte producten  

https://wilhelminapark.herenboeren.nl/wp-content/uploads/2018/05/Eten_flyer_2018-002.pdf
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Machtiging SEPA Incasso 

 

Naam incassant: Herenboeren Wilhelminapark 

Coöperatie U.A. 

Adres incassant:  Dommeldal 34 

Postcode/woonplaats: 5282 WD  Boxtel 

Land incassant:  Nederland 

Incassant-id:   NL43ZZZ656817620000 

Kenmerk machtiging: Datum van ondertekening plus volgnummer proefabonnement 

Reden betaling:  Proefabonnement Herenboeren producten 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: 

• Herenboeren Wilhelminapark Coöperatie U.A. om gedurende het proefabonnement 

incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te 

schrijven en 

• uw bank om gedurende het proefabonnement een bedrag van uw rekening af te 

schrijven overeenkomstig de opdracht van Herenboeren Wilhelminapark Coöperatie 

U.A.. 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor 

binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 

Ten behoeve van de contributie inning hebben we de volgende gegevens nodig: 

 

Naam en voorletters:  ___________________________________________ 

Adres:    ___________________________________________ 

Postcode/woonplaats:  ___________________________________________ 

Land:    ___________________________________________ 

IBAN (rekeningnummer): ___________________________________________ 

 

 

 

 

Plaats:_________________, datum:__________________ 

  

Handtekening: 

 

 

Dit formulier kunt u inleveren bij de secretaris van de coöperatie (Jurgen Hoppenbrouwers) of 

na tekening inscannen en opsturen via e-mail. 

  

Het adres:                                        E-mail: 

Elisabeth Bas 6   Wilhelminapark@herenboeren.nl 

5281 HM  Boxtel    

 

 

 


