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Introductie 

De coöperatie (voluit: coöperatieve vereniging) is een speciale vereniging die gericht is op 

samenwerking en die overeenkomsten aangaat met en voor haar leden. Samen met de 

leden kunnen we het verschil maken. 

 

Mededelingen vooraf   

Wij verwelkomen u als lid van onze coöperatie. Om u als lid in te schrijven zien wij graag 

Deel 1 en Deel 2 retour. Deze kunt u vinden op bladzijde 3 en bladzijde 4.  

Wij handelen in overeenstemming met wet en regelgeving, uw inschrijving is pas compleet 

als u getekend heeft voor ontvangst van de Algemene informatie brochure, de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het daarop aansluitende Cookie Verklaring.  

Voor 2019 – 2020 is het lidmaatschapsbijdrage vastgesteld op € 25,- zodra wij uw 

inschrijving in ons administratiesysteem verwerkt hebben, sturen wij u een betaalverzoek. 

Hierop staat dan ook uw contactnummer. Deze heeft u nodig om als kenmerk in de 

omschrijving te vermelden. Dit zodat wij precies weten bij welk lid de betaling hoort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze verklaring is een onderdeel van ons informatie pakket 

 01 Lidmaatschap inschrijfformulier 

□ 02 Algemene informatie brochure 

□ 03 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

□ 04 Cookie verklaring 

□ 05 Voorinschrijving 

□ 06 Ledenovereenkomst 

□ 07 Ledenverklaring 
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Welke gegevens hebben we van u nodig om u in te schrijven als lid: 
 

Deel 1 

 

Persoonsgegevens 

Aanhef  Dhr./Mevr./Anders:………………………………………………………………………… 

Initialen :…………………………………………………………………………………………………….. 

Voornaam :…………………………………………………………………………………………………….. 

Tussenvoegsel :…………………………………………………………………………………………………….. 

Achternaam :…………………………………………………………………………………………………….. 

Straatnaam + huisnummer :…………………………………………………………………………………………………….. 

Postcode + Woonplaats :…………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer :…………………………………………………………………………………………………….. 

Email :…………………………………………………………………………………………………….. 

Geboorte datum :…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Energie 

Huidige jaarverbruik elektriciteit :………………………………………………………………………………………………kWh 

EAN Elektriciteit  

 

Huidige jaarverbruik gas :………………………………………………………………………………………………..M3 

EAN Gas . 

EAN nummers kunt u vinden op uw jaarafrekening 
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Deel 2 

Huidige leverancier Elektra :…………………………………………………………………………………………………….. 

Klantnummer :…………………………………………………………………………………………………….. 

Klant sinds :…………………………………………………………………………………………………….. 

Mogelijke overstap datum :…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Huidige leverancier Gas :…………………………………………………………………………………………………….. 

Klantnummer :…………………………………………………………………………………………………….. 

Klant sinds :…………………………………………………………………………………………………….. 

Mogelijke overstap datum :…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Bankgegevens 

IBAN NL………………………………………………………………………………………………….. 

Tenaamstelling :…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Opmerkingen :…………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

Ontvangen documenten ten behoeve van uw inschrijving: 

 

 Algemene informatie brochure 

 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

 Cookie verklaring 

 

Ondertekend op datum: ………………………………….. 

 

 

 

 

 

Handtekening 

Naam:………………………………………………………………. 


