INSCHRIJFFORMULIER
Ja, ik wil graag sponsor worden van de Neswaarden en draag hiermee bij aan het
onderhoud en voortbestaan van dit prachtige recreatiegebied!
Ik wil graag symbolisch eigenaar worden van één klavertje vier (4 kavels)
Graag wil ik de volgende aanliggende kavelnummer(s): ……………………………….
Als alternatief kies ik …………………………………. of ………………………………….
Op het certificaat en op de website van de Neswaarden wil ik graag de volgende
naam vermeld zien (maximaal 80 lettertekens inclusief spaties, punten e.d.):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Op de website wil ik graag de volgende link (URL) op laten nemen:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ik machtig hiervoor Stichting de Neswaarden om jaarlijks een bedrag van euro
60,- af te schrijven van mijn rekening, d.m.v. het machtigingsformulier.
Mijn naam:…………………………………………………………………………………………………………………………….
Mijn adres: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Postcode & Plaats: …………………………………………………………………………………………………………….
Email adres: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Ik heb de Algemene voorwaarden klavertje vier aankoop gelezen en teken hierbij
voor akkoord:
Datum:………………………………………………………………………………………………………………………………….
Handtekening:…………………………………………………………………………………………………………………….
NB. Stuur het Inschrijfformulier en de Machtigingskaart beiden naar Stichting De Neswaarden.
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Algemene voorwaarden klavertje vier aankoop
De volgende bepalingen en voorwaarden zijn van toepassing op alle kavels van de
Neswaarden, die door stichting De Neswaarden in het kader van ‘mede-eigendom’
van het recreatieterrein de Neswaarden. Wanneer u een kavel koopt dan stemt u
ermee in dat u gebonden bent door deze voorwaarden en dat zij met betrekking
tot de gekochte kavels de volledige overeenkomst tussen u en ons vormen. In
deze bepalingen en voorwaarden betekent “wij” en “ons” stichting De
Neswaarden en “u” betekent u als klant.
Aankoop
Voor een investering van € 60,00 per jaar kunt u een klavertje vier (4 kavels)
kopen van het recreatiepark de Neswaarden. U wordt dan symbolisch medeeigenaar van de Neswaarden voor de duur van 1 jaar, wat stilzwijgend jaarlijks
wordt verlengd. U kunt dit elk jaar opzeggen. Als mede-eigenaar ontvangt u 1
jaar lang (gerekend per kalenderjaar) de volgende tegenprestaties (indien
gewenst):
•
•

•

een uniek symbolisch eigendomscertificaat
jaarlijks een nader te bepalen attentie; voor 2013 is dit vier tegoedbonnen
voor koffie/thee en vier tegoedbonnen voor een ijsje, te besteden bij
Paviljoen Zand
een speciale naamsvermelding op de website van de Neswaarden (incl. link
naar eventuele eigen website).

Stichting de Neswaarden behoudt het recht om het mede-eigendom te annuleren
of te beperken bij het optreden van een van de volgende situaties:
• Overlijden van kaveleigenaar
Indien de kaveleigenaar komt te overlijden wordt het mede-eigendom
geannuleerd. Nabestaanden kunnen bezwaar maken tegen de annulering door
binnen 6 maanden een reactie te sturen aan Stichting de Neswaarden. Hierin
moeten zij duidelijk maken dat zij het mede-eigendom willen behouden. NB: het
behouden van het mede-eigendom bij overlijden houdt in dat de naamsvermelding
in de Neswaarden blijft staan. De overige tegenprestaties komen te vervallen.

inschrijfformulier - voorwaarden - machtiging klavertje vier aankoop de neswaarden - versie 25 september 2013.doc

• Faillissement of opheffing organisatie/ vereniging e.d.
Indien een kavel op naam staat van een organisatie of vereniging en deze, om wat
voor reden dan ook, ophoudt te bestaan dan wordt het mede-eigendom
geannuleerd. Het annuleren van het mede-eigendom houdt in dat alle
tegenprestaties komen te vervallen.
• Contactpersoon uit dienst/ onbekend, post retour
Indien een kavel wordt aangekocht door een contactpersoon/ medewerker van
een organisatie of vereniging geldt de volgende regeling: Wanneer de
contactpersoon uit dienst treedt of overlijdt en de organisatie de post aan
stichting de Neswaarden retour stuurt, ontvangt de organisatie een algemene
brief met uitleg over het mede-eigendom van de Neswaarden. De organisatie kan
dan binnen een maand reageren om een nieuwe contactpersoon door te geven.
Indien er niet binnen een maand wordt gereageerd, dan wordt het medeeigendom geannuleerd.
• Post retour/ geen contactgegevens
Indien de post tot twee keer toe retour komt bij Stichting de Neswaarden, zet
de stichting de poststroom stil. Een jaar lang ontvangt de kaveleigenaar geen
post en geen attentie. De contactpersoon krijgt gedurende dit jaar de tijd om te
reageren. Indien er niet wordt gereageerd dan wordt het mede-eigendom
geannuleerd.
• De Neswaarden
Indien, om wat voor reden dan ook, recreatieterrein de Neswaarden ophoudt te
bestaan, vervallen alle rechten die verbonden zijn aan deze overeenkomst.

inschrijfformulier - voorwaarden - machtiging klavertje vier aankoop de neswaarden - versie 25 september 2013.doc

SEPA

MACHTIGINGSKAART
Stichting De Neswaarden
Oranjestraat 4
5308 JW Aalst Nederland

Rabobankrekening IBAN: N L 1 2 R A B O 0 1 2 2 3 2 9 4 4 9
Incassant ID: NL96ZZZ556077210000
(gehanteerd kenmerk machtiging; “DN<postcode><huisnummer>”)
Voor- en achternaam:

…………………………………………………………………………

Adres:

…………………………………………………………………………

Postcode:

…………………………………………………………………………

Woonplaats:

…………………………………………………………………………

Verleent een machtiging aan Stichting De Neswaarden om de contributie van
€ 60,- per keer jaarlijks op 30 oktober van mijn giro-/bankrekening af te
schrijven.
Mocht u het niet eens zijn over het afgeschreven bedrag kunt u dit bedrag altijd
terugboeken d.m.v. een opdracht aan uw eigen bank binnen 56 kalenderdagen na
afschrijving van de contributie.
Giro-/Bankrekeningnummer IBAN:
T.n.v.:

………………………………………………………………………….

Handtekening:

………………………………………………………………………….

Plaats:

……………………………….

Datum: ……………………………………………….

Namens het bestuur van Stichting De Neswaarden hartelijk dank.
NB. Stuur het Inschrijfformulier en de Machtigingskaart beiden naar Stichting De Neswaarden.
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