Aanmelding lidmaatschap Coöperatie Nieuw Veldheim
Voor en achternaam
Geboortedatum

Geboorteplaats

BSN nummer
Huidig adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer(s)

(vast)
06 –

E-mail
De reden van inschrijving

Ik geef toestemming om tot wederopzegging de inschrijfkosten (€ 250,00 éénmalig) en
jaarlijkse contributie (€150) via een incasso af te boeken van de hieronder genoemde
bankrekening.
Bij opzegging vindt geen restitutie plaats van reeds geinde inschrijfkosten en contributie.
Rekeningnummer
✓

t.n.v.
Ik verklaar kennis te hebben genomen van de Oprichtingsakte en het HR (Huishoudelijk
Reglement) van Coöperatie NV en onderschrijf Visie en missie zoals beschreven in het HR.
(genoemde 2 documenten zijn of in mijn bezit of heb ik gelezen op: www.nieuwveldheim.nl)
✓ Ik ga akkoord met een verwachte onbezoldigde tijdsbesteding van circa 3 uur per week ten
behoeve van de doelen van de coöperatie.
✓ Ik ben voornemens een voorkeursrecht voor een woning te kopen in de te ontwikkelen
Azariasbuurten op locatie Veldheim, Stenia of Peronnik te Zeist. (€ 200 per m2
vloeroppervlak voor een opstal)
Indien de aankoop van de genoemde locaties VSP niet doorgaat, wordt het betaalde voorkeursrecht
100% teruggestort.
✓

Ik heb interesse in locatie: ……………………………………………….. voor het pand met de naam:
……………………………………………………… met opstalnr. …… evt. 2e keuze: …….. evt. 3e keuze: ………
Ik wil de opstal (zonder grond) kopen / huren (doorhalen wat niet van toepassing is)
Datum
Handtekening
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Vervolg aanmelding Coöperatie Nieuw Veldheim
Indien van toepassing graag onderstaande gegevens invullen:
Mijn opleiding(en), expertise, beroep en hobby’s zijn:

Naam partner, geboortedatum, opleidingen, expertise, beroep en hobby’s:

Naam (inwonende) kind(eren), geboortedatum, school/opleiding en hobby’s:

Huisdieren: per dier de naam en soort

Aantal auto’s: 0 / 1 / 2

Hybride auto: ja / nee

Wens tot auto delen: Ja / nee

Naam en omschrijving van bedrijf dat ik (evt. samen met anderen) op Nieuw Veldheim wil vestigen:

o
o
o
o
o
o
o

Vereniging van eigenaren ( = verplicht voor ieder die een
woning/bedrijfsruimte wil kopen)
Bouwcommissie
Ecologisch terreinbeheer
Energie
Onderhoud / verhuur gezamenlijke opstallen
Cultuur, muziek & rituelen
Kunst en ambachten
……

o
o

Ja
Nee

o
Ik wil deelnemen aan de
volgende commissie
van de coöperatie:
(kruis aan wat van
toepassing is)

Bereid om daarnaast een
renteloze lening af te sluiten met
Coöperatie Nieuw Veldheim
Overige opmerkingen:
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