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Aanmeldingsformulier 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. 

 

De hieronder vermelde instelling geeft zich hierbij op als lid van Herenboeren Wilhelminapark 

en verbindt zich voor tenminste drie kalenderjaren aan de coöperatie. Tevens verklaart de 

vermelde instelling de doelen van de coöperatie te onderschrijven en kennis te hebben 

genomen van de statuten en het huishoudelijk reglement. 

 

Instelling/bedrijf:       

Contactpersoon:       

Adres:       

Postcode:   Plaats:   

Telefoon 

contactpersoon:       

E-mail adres:       

Gewenst aantal ledencertificaten:  

  

Overeengekomen aantal monden:  

 

Ik geef wel / geen (doorhalen wat niet van toepassing is) toestemming voor het gebruik van 

foto’s waarop vertegenwoordigers van bovengenoemde instantie staan ten behoeve van 

promotiedoeleinden van Herenboeren (zoals gebruik op onze website, folders of social media). 

 

Het lidmaatschap van de coöperatie verplicht u tot een maandelijkse, door de ALV vastgestelde 

contributie, afhankelijk van het opgegeven aantal monden (zie ommezijde). 

Het lidmaatschap gaat pas in nadat het geld voor het ledencertificaat is overgemaakt naar de 

coöperatie. 

   

Plaats:_________________, datum:__________________ 

 

Handtekening: 

  

 

 



 

Versie 2020 

Machtiging doorlopende SEPA Incasso 

 

Naam incassant: Herenboeren Wilhelminapark 

Coöperatie U.A. 

Adres incassant:  Elisabeth Bas 6 

Postcode/woonplaats: 5281HM  Boxtel 

Land incassant:  Nederland 

Incassant-id:   NL43ZZZ656817620000 

Kenmerk machtiging: Jaar van begin lidmaatschap + Certificaat nummer 

Reden betaling:  Jaarlijkse contributie voor afname Herenboeren producten 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: 

 Herenboeren Wilhelminapark Coöperatie U.A. om doorlopende incasso-opdrachten te 

sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en 

 uw bank om doorlopend 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: 

Overeengekomen aantal monden: 
(minimaal 2 per certificaat, 1 voor half certificaat)  

 

Waarvan vegetarisch:   

 

Instantelling/bedrijf:  ___________________________________________ 

Contactpersoon:  ___________________________________________ 

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    


