VERKLARING LIDMAATSCHAP

Uitleg:

ONDERGETEKENDE(N)
Naam bedrijf:

………………………………………………….

Adres:
Inschrijfnummer KvK:

………………………………………………….
…………………………………………………

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
Naam:

………………………………………………….

Functie:

………………………………………………….

1. Print deze verklaring uit.
2. Plaats een paraaf op pagina 1 en 2
en onderteken op pagina 3.
3. Indien van toepassing: zorg voor
ondertekening van bijlage 4.
4. De verklaring(en) daarna sturen
naar info@cranendoncknet.nl

hierna te noemen: “Lid”.
OVERWEGENDE DAT











De Coöperatieve vereniging Cranendonck//Net u.a. (hierna: Coöperatie), gevestigd te Cranendonck,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62999710, is opgericht voor en door
ondernemers in Cranendonck (bijlage 1);
De Coöperatie kort gezegd tot doel heeft de realisatie van glasvezelnetwerken en -aansluitingen voor
bedrijven en instellingen;
Elke aansprakelijkheid van leden of oud-leden voor een tekort na ontbinding van de Coöperatie in de
statuten is uitgesloten;
Leden van de Coöperatie kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersonen die een eigendomsrecht of
(ander) gebruiksrecht hebben ten aanzien van onroerend goed met een aansluiting op het
breedbandnetwerk van de Coöperatie, met dien verstande dat per aansluiting slechts één natuurlijk
persoon of rechtspersoon lid kan worden van de Coöperatie. Het zijn van Eindgebruiker is geen vereiste om
lid te zijn van de Coöperatie.
Het lidmaatschap verplicht is zolang ondergetekende een eigendomsrecht of (ander) gebruiksrecht heeft
ten aanzien van onroerend goed waarin een glasvezelaansluiting van de Coöperatie actief is;
Ieder lid van de Coöperatie heeft via de Algemene ledenvergadering invloed op de besluitvorming van de
Coöperatie;
De Coöperatie volledig eigenaar is van de aan te leggen glasvezelnetwerken;
Lid en Coöperatie bij deze een ledenovereenkomst sluiten;

VERKLAART ALS VOLGT
Artikel 1
Lidmaatschap Coöperatie
1. Ondergetekende verklaart Lid te worden van de Coöperatieve vereniging Cranendonck//Net u.a.
en glasvezel-diensten af te nemen.
2. De kosten van de aansluiting en het abonnement staan vermeld met toelichting in het aanmeldingsformulier
(bijlage 3). Alle in het aanmeldingsformulier genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
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Paraaf lid:

3. Het lidmaatschap van de Coöperatie is aangegaan onder de opschortende voorwaarden dat het Lid het
aanmeldingsformulier ter goedkeuring heeft ondertekend en de kosten voor de aansluiting aan de
Coöperatie heeft betaald.
4. De bijdrage aan de Coöperatie is bedoeld om de exploitatie van het netwerk in stand te houden. Voor de
diensten (internet, telefonie etc.) zal het Lid met een dienstenaanbieder naar keuze een contract dienen aan
te gaan.
Artikel 2

Duur en opzegging lidmaatschap

1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van tien jaar en vervolgens met stilzwijgende
verlenging voor aansluitende perioden van telkens twaalf maanden. De looptijd (duur) van de
Overeenkomst vangt aan op de datum waarop de Aansluiting tot stand komt.
2. Het lidmaatschap van de Coöperatie en daarmee de glasvezelaansluiting kan door het Lid schriftelijk en
uitsluitend tegen het einde van het kalenderjaar worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn
van drie maanden.
Artikel 3
Toestemming en eigendomsbehoud van het glasvezelnetwerk
Gelet op het bepaalde in de Algemene voorwaarden, verklaart het Lid:
WEL / NIET
(doorhalen wat niet van toepassing is)
eigenaar te zijn van de gronden waar in, op of boven de glasvezelkabels worden aangelegd.
Indien NIET is ingevuld dient het Lid ervoor zorg te dragen dat bijlage 5 wordt ondertekend door de eigenaar van
de gronden.
Indien WEL is ingevuld zijn de bepalingen als genoemd in bijlage 5 geldend voor het Lid aangezien deze zijn
opgenomen in de Algemene Voorwaarden.
Artikel 4
Algemene Voorwaarden
1. Op deze overeenkomst - en alle overige afspraken en overeenkomsten tussen de Coöperatie en het Lid – zijn
van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Coöperatie (bijlage 5).
2. Het Lid verklaart een exemplaar van de genoemde voorwaarden te hebben ontvangen en gaat met de inhoud
ervan akkoord.
3. Toepassing van algemene voorwaarden van het Lid is nadrukkelijk uitgesloten.
4. Ingeval deze overeenkomst afwijkt van de algemene voorwaarden, prevaleert het in deze overeenkomst
bepaalde.
Bijlages:
1.
2.
3.
4.
5.

KvK-uittreksel Coöperatie
Statuten Coöperatie
Aanmeldingsformulier
Verklaring eigenaar van de gronden
Algemene Voorwaarden Coöperatie

ONDERTEKENING
Plaats
____________________

Datum ____________________

_______________________________
Namens bedrijf
:
De heer/mevrouw
:

__________________________________
Namens bedrijf
:
De heer/mevrouw
:
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