
KREDIETUNIE WESTERKWARTIER U.A.
Van ondernemers voor ondernemers

info@kredietuniewesterwartier.nl

www.kredietuniewesterwartier.nl

INSCHRIJFFORMULIER ZAKELIJK LID

p/a Nic. Grijpstraat 12
9843 BB Grijpskerk

Tel. 0594 726 002

IBAN nr. NL96 RABO 0315 5843 35 KvK nummer: 67637949

Ondergetekende

Bedrijfsnaam:

Rechtspersoon:    

Achternaam:

Voornamen (voluit):

Functie: 

Geboortedatum en -plaats:

Adres:

Postcode/woonplaats:

Tel:

Emailadres:

houder van paspoortnummer  van welk paspoort een kopie is bijgevoegd, 
handelende namens , gevestigd aan de 
te , ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel te Groningen
onder nummer van welke inschrijving een kopie is bijgevoegd, verklaart 
en bevestigt jegens de Kredietunie Westerkwartier u.a. het volgende:
1. Ondergetekende is bekend met de inhoud van de ledenovereenkomst van de coöperatieve vereniging met 

uitgesloten aansprakelijkheid “ Kredietunie Westerkwartier u.a.”  en met de daarin opgenomen bepalingen 
op basis waarvan een lidmaatschap van de coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid wordt 
aangegaan;
1.1. Ondergetekende wenst lid  te worden van de Coöperatieve Vereniging Kredietunie Westerkwartier u.a. 

en is bereid tot het betalen van de entreegeld ad. € 500,00;
2. Ondergetekende zal dit bedrag binnen 14 dagen overmaken op NL96 RABO 0315 5843 35 t.n.v. KREDIETUNIE 

WESTERKWARTIER onder vermelding van: “entreegeld”;

Indien u obligaties wenst te kopen kunt u dat hieronder aangeven:

3. Ondergetekende verbindt zich voor een bedrag van minimaal € 1.000,- (zegge duizend euro) of een veelvoud 
daarvan obligaties te verwerven met een looptijd van zes jaar en daarmee bij te dragen in de benodigde 
financieringsmiddelen voor  kredietverlening aan leden van Kredietunie Westerkwartier u.a., :

 tot een minimum rente 1%, obligaties: € 
 (zegge: )
4. Ondergetekende zal dit bedrag op afroep overmaken binnen 14 dagen op NL96 RABO 0315 5843 35  

t.n.v. KREDIETUNIE WESTERKWARTIER onder vermelding  “storting obligaties”.
5. Kredietunie WESTERKWARTIER u.a. zal binnen 14 dagen na ontvangst van de storting van het onder punt 

2 en eventueel punt 3 genoemde bedrag een bewijs van inschrijving in de ledenadministratie en/of het 
 obligatieregister aan ondergetekende verzenden.

Getekend te:  Datum: 

Handtekening:


