
 

 
AANMELDINGSFORMULIER 
LIDMAATSCHAP TELERS 

Ondergetekende: 
 
(naam): ………………………………………………………………….……………………………………………., 
 
te dezen handelend namens: 
 
(naam bedrijf): ………………………………………………………………………………………………………., hierna ook te noemen: 
“bedrijf”, 
 
verklaart namens het bedrijf dat het bedrijf zich per heden bereid verklaart deel te nemen aan de  
gewascoöperatie met betrekking tot het gewas bromelia. 
 
Ondergetekende verklaart: 
 
- dat aan de ondergetekende een exemplaar van de conceptstatuten van de coöperatie op verzoek ter 

hand wordt gesteld, dat de ondergetekende in staat is gesteld van de inhoud van de statuten kennis 
te nemen en de inhoud daarvan te onderschrijven; 

 
- zich te realiseren dat aan het lidmaatschap van de gewascoöperatie financiële gevolgen verbonden 

zijn, zoals in ieder geval het leveren van een periodieke bijdrage aan de coöperatie teneinde de co-
operatie in staat te stellen onderzoek te verrichten naar het gewas bromelia en promotie te verrich-
ten voor het gewas bromelia; 

 
-  bij voorbaat machtiging casu quo toestemming te verlenen aan de Coöperatieve Bloemenveiling  Flo-

raHolland UA tot het automatisch verrekenen van de jaarlijkse bijdrage aan de op te richten gewas-
coöperatie, zoals vast te stellen door de algemene ledenvergadering van de op te richten gewasco-
operatie via de rekening courant tussen het bedrijf en de Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland 
UA en voor het eerste jaar bereid is om € 0,20 per m2 bij te dragen. Deze machtiging kan schriftelijk 
worden ingetrokken bij de afdeling Financieel Service Centrum van de Coöperatieve Bloemenveiling 
FloraHolland UA onder gelijktijdige verzending van een kopie aan de gewascoöperatie; 

 
- er voor in te staan de rechtspersoon, vennootschap, maatschap of eenmanszaak die het bedrijf uit-

oefent rechtsgeldig te vertegenwoordigen in deze aangelegenheid. 
 

- Een oppervlakte glasopstanden te hebben van …………………………. m2. 
 
- Lid te zijn van LTO Noord Glaskracht / ZLTO / LLTB / geen lid (doorhalen wat niet van toepassing is).  
  

 
 
 
……………………………………... 
                                                         (handtekening)  
 

Naam: ………………………………    Aanvoernr. FloraHolland: …………………………… 

Plaats: ……………………………...    Datum: ………………………………………………………… 
 

 


