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TUSSEN HET IN DE BIJLAGE 1 GENOEMDE LID, PARTIJ TOT DEZE OVEREENKOMST,

EN COÖPERATIEVE KREDIETVERENIGING KREDIETUNIE WESTERKWARTIER U.A.

Deze Ledenovereenkomst (de “Overeenkomst”) is effectief per   (de “Effectieve Datum”);

Tussen:
1. De in de Bijlage 1 genoemde Partij tot deze overeenkomst die deze overeenkomst zal tekenen,

2. Coöperatieve Kredietvereniging Kredietunie Westerkwartier u.a., een Coöperatieve vereniging opgericht naar 
het recht van Nederland, gevestigd te Leek, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophan-
del Groningen onder nummer 67637949 (“Kredietunie Westerkwartier u.a.”, hetzij de “Coöperatie”), hierbij 
vertegenwoordigd door het Bestuur; 

Ondergetekenden sub 1 hierna te noemen “Lid” 
Ondergetekenden sub 2 hierna te noemen “Bestuur” 

Preambule: 
• Het doel van de Coöperatie is het werven van geldmiddelen van en het bevorderen van de kredietverlening 

aan leden, en het uit dien hoofde sluiten van overeenkomsten (waaronder de Overeenkomst) met de Leden, 

• Hoewel de Nederlandse code Banken niet van toepassing is op de Coöperatie als juridische ondernemings-
vorm, zal Kredietunie Westerkwartier u.a. ervoor zorg dragen dat het handelen van de Kredietunie Wester-
kwartier u.a. overeenstemt met de corporate governance code.

• De Coöperatie streeft haar doel na door middel van het (laten) uitvoeren van bepaalde activiteiten zoals uit-
eengezet in artikel 3, lid 1 van de statuten van de Kredietunie Westerkwartier u.a. , welke activiteiten mede 
omvatten:
a. het verstrekken van geldmiddelen aan de Leden, in het bijzonder ten behoeve van de bedrijfs- en be-

roepsuitoefening. Kredietunie Westerkwartier u.a. zal slechts geldmiddelen verstrekken aan Leden. De 
middelen worden verstrekt na zorgvuldige kredietanalyse en tegen door de Kredietunie Westerkwartier 
u.a. voldoende geachte zekerheid;

b. het aantrekken van gelden van de Leden teneinde aan de uit het vorige lid voortvloeiende geldelijke be-
hoeften van de Leden te kunnen voldoen, en

c. het verrichten van (rechts)handelingen die bevorderlijk zijn te achten voor de onder a. en b. omschreven 
doeleinden.

• De Coöperatie en het Lid wensen thans deze Overeenkomst aan te gaan met betrekking tot de bepalingen en 
voorwaarden van de dienstverlening door de Coöperatie aan het Lid. 
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Komen overeen als volgt: 

Artikel 1 Definities en interpretatie

1. Definities
De in deze Overeenkomst met een beginhoofdletter geschreven begrippen hebben de betekenis die daaraan is 
toegekend in Bijlage 1.1, behoudens voor zover daarvan in een specifiek geval uitdrukkelijk wordt afgeweken.

0.1. Interpretatie
Bij de interpretatie van deze Overeenkomst gelden de volgende algemene regels, behoudens voor zover daarvan 
in een specifiek geval uitdrukkelijk wordt afgeweken:

a. woorden in het enkelvoud geven ook het meervoud aan en andersom. Woorden in de mannelijke vorm geven 
ook de vrouwelijke vorm aan.

b. de woorden ‘zoals’, ‘waaronder’, ‘onder meer’ worden bij opsommingen gebruikt om aan te geven dat de be-
treffende opsomming niet limitatief is.

c. beschrijvende kopjes dienen uitsluitend de leesbaarheid en zijn niet van invloed op of bepalend voor de struc-
tuur of interpretatie van deze Overeenkomst.

d. de verwijzing naar een (rechts-)persoon of Partij heeft tevens betrekking op alle rechtsopvolgers van die 
(rechts-)persoon of Partij onder algemene titel.

e. geen enkele bepaling zal worden uitgelegd ten nadele van een Partij op de enkele grond dat zij door die Partij 
is opgesteld.

Artikel 2 Dienstverlening

2.1 Diensten
De Coöperatie en het Lid komen overeen dat de Coöperatie de volgende diensten aan het Lid, de Leden en aspi-
rant Leden zal verlenen of laten verlenen: 
a. het aantrekken, beheren en verantwoorden van geldmiddelen die door het Lid, de Leden aan de Kredietunie 

Westerkwartier u.a. ter beschikking worden gesteld;
b. het verstrekken van financiering aan het Lid, de Leden, nadat de financieringsaanvraag procedure tot een 

positief oordeel van Kredietunie Westerkwartier u.a. heeft geleid;
c. het verantwoorden van de activiteiten van de verschillende organen van de Kredietunie Westerkwartier u.a., 

zoals het Bestuur, de Raad van Toezicht, de kredietcommissie, de coachingscommissie, de kascommissie aan 
de Algemene Ledenvergadering van de Kredietunie Westerkwartier u.a.;

d. het houden van toezicht op de naleving door de Leden van de afspraken en regels die uit hoofde van deze 
overeenkomst tot stand gekomen zijn;

e. het rapporteren aan de Leden over de activiteiten en de financiële positie van de Coöperatie en het periodiek 
opstellen en rondsturen van rapportages aan de Leden;

f. indien en voor zover vereist, het aanstellen van externe specialisten ter ondersteuning en uitvoering van de 
dienstverlening van de Coöperatie, waaronder, doch niet gelimiteerd tot specialisten voor het verlenen van 
kredieten, het verlenen of doen verlenen van rechtskundige bijstand, het voeren van administraties en het 
verzorgen van een passende ICT infrastructuur;

k. het zorg dragen voor voldoende financiering ter uitvoering van de diensten zoals overeengekomen;
l. het verlenen van alle overige diensten die bevorderlijk zijn voor de instandhouding en ontwikkeling van de 

Kredietunie Westerkwartier u.a..

2.2 Aanvullende diensten
Met inachtneming van de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst kunnen de Coöperatie en de 
Leden overeenkomen dat de Coöperatie additionele diensten aan de Leden zal verlenen, waaronder begrepen 
zulke andere diensten als zij nodig achten en overeenkomen voor de correcte uitvoering van de diensten vermel-
de onder artikel 2.1. hierboven. 
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Deze diensten kunnen zijn:
- het organiseren van cursussen ter bevordering van kennis over kredietverlening, en/of coaching;
- het beschikbaar stellen van ingerichte elektronische overlegmogelijkheden tussen de Leden;
- en alle andere diensten waartoe de Leden zullen besluiten deze gezamenlijk door de Coöperatie te laten uit-

voeren.
De diensten vermeld in artikel 2.1 hierboven en de additionele diensten hierna tezamen ook wel de “Diensten”. 

2.3 Dienstverlening
De Coöperatie zal de Diensten uitvoeren met de nodige zorg, efficiëntie en professionaliteit.

Artikel 3 Toezicht/ Delegatie van Bevoegdheden

3.1  Toezicht
Teneinde de continuïteit en de “good governance” van de Coöperatie en haar Leden veilig te kunnen stellen, 
machtigen de Leden de Coöperatie:
a. Tot het op elk moment, doch na overleg, inzien van de administratie van het Lid dat financiering heeft verkregen;
b. Tot het op elk moment opleveren van stukken en bescheiden, noodzakelijk voor de eventuele rapportage 

richting de AFM, De Nederlandsche Bank N.V., of andere toezichthouders.

3.2  Delegatie van bevoegdheden
De Leden machtigen de Raad van Toezicht van de Coöperatie om namens de gemeenschap van de Leden bij het 
Bestuur in te grijpen en orde op zaken te stellen in gevallen, waarbij sprake is van:
a. Onbehoorlijk bestuur;
b. Onvermogen om afgesproken (“compliance”) regels na te komen;
c. Onverantwoord financieel beleid;
d. Aanhoudende verliezen;
e. Tekort aan aansprakelijk vermogen beneden een door de Ledenraad, c.q. toezichthouders te bepalen grens;
f. Fraude of dreigende fraude;
g. Andere de continuïteit van de Coöperatie beperkende ernstige omstandigheden.
In overleg met de Leden(raad) wordt besloten welke maatregelen de Raad van Toezicht zal nemen om het Be-
stuur te ondersteunen. Deze maatregelen kunnen variëren van het onder toezicht stellen van het Bestuur, tot 
het schorsen van één of meerdere leden van het Bestuur met een tijdelijke voorziening waarbij het Bestuur van 
de Coöperatie door de Raad van Toezicht tijdelijk wordt waargenomen.

Artikel 4 Kosten, rechten en plichten

Alle kosten die een Partij maakt of moet maken bij of voor het sluiten van deze Overeenkomst, zijn voor diens 
eigen rekening.

4.1 Afspraken
Naast de in artikel 9 van de Statuten van de Kredietunie Westerkwartier u.a. opgesomde rechten en plichten, 
verklaart het Lid door ondertekening van deze overeenkomst, bekend te zijn met de rechten en plichten van de 
Coöperatie , en met de doelstelling van de Coöperatie, zoals verwoord in artikel 3, lid 1 van de Statuten te weten 
het verwerven en uitlenen van geldmiddelen van, voor en door de Leden, ondersteund door “coaching”. Het Lid 
verklaart daartoe bereid en in staat te zijn om de best bij hem/haar passende van de verschillende functies bin-
nen de Coöperatie op basis van vrijwilligheid te zullen vervullen. 
Het Lid verklaart bij ondertekening van deze Overeenkomst de kosten van het lidmaatschap, te weten het entree-
geld van € 500,-- te zullen voldoen op de door de Coöperatie aangegeven bankrekening. Een geldgevend Lid zal 
de door hem/haar toegezegde geldmiddelen die met de Coöperatie is afgesproken, voldoen. Een Lid dat finan-
ciering toegezegd heeft gekregen zal de geldmiddelen op de in de financieringsovereenkomst afgesproken wijze 
ontvangen op de door hem/haar aangegeven bankrekening. Het gefinancierde Lid dient rente en aflossing op de 
in de financieringsovereenkomst bepaalde wijze op de bankrekening van de Coöperatie te voldoen.
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De Leden verklaren om tenminste eenmaal per jaar in staat en bereid te zijn om aan de Algemene Ledenvergade-
ring deel te nemen ter bespreking van de stand van zaken bij de Coöperatie, de toekomstplannen, de benoemin-
gen van bestuurders en functionarissen van de verschillende organen van de Coöperatie, de goedkeuring van de 
jaarrekening van de Coöperatie en de bestemming van het batige saldo.

4.2 Delen van rendement en risico
Het resultaat dat ieder jaar uit de exploitatie van de Kredietunie Westerkwartier u.a. overblijft, staat ter beschik-
king van de Algemene Ledenvergadering. Ieder Lid heeft in die vergadering één stem. De Algemene Ledenver-
gadering kan besluiten dat een batig saldo op basis van evenredigheid verdeeld wordt tussen geldgevende en 
geldnemende Leden, in de Kredietunie Westerkwartier u.a., c.q. een goed doel, dat in overeenstemming is met 
de statuten .

Artikel 5  Aansprakelijkheid
De Coöperatie zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of kosten van een Lid of een gerelateerde 
persoon of entiteit daarvan, met betrekking tot de verlening van de Diensten of enig gebrek in, van of aan de 
verlening van de Diensten door het Coöperatie, behoudens voor zover zulk verlies, schade of kosten het gevolg is 
van opzet of grove schuld van de kant van het Coöperatie. In geen geval zal de Coöperatie aansprakelijk zijn voor 
gevolgschade, waaronder begrepen maar niet gelimiteerd tot winstderving.

Artikel 6  Force Majeure
In het geval enig Partij is gehinderd of vertraagd in de uitvoering van enige bepaling of voorwaarde van deze 
Overeenkomst (anders dan betaling van geld) ten gevolge van overmacht, dan zal die partij terstond de andere 
Partij verwittigen van de aanvang, de te verwachten duur en de beëindiging van de overmacht. De betreffende 
Partij zal eveneens al het redelijke in werk stellen om de overmacht te verhelpen en partijen zullen in redelijkheid 
trachten overeen te komen in hoeverre de eventueel ontstane schade zal worden vergoed. 

Artikel 7 Duur en beëindiging
Voor de periode dat een Lid, Lid is van de Coöperatie , doet het hierbij onherroepelijk afstand, welke afstand door 
de andere Partijen wordt aanvaard, van zijn recht gehele of gedeeltelijke ontbinding (zoals op grond van artikel 
6:265-6:267 BW) van deze Overeenkomst te verklaren of te vorderen, alsmede van zijn recht op het verklaren of 
vorderen van gehele of gedeeltelijke vernietiging of wijziging daarvan op grond van dwaling (zoals op grond van 
artikel 6:228 en 6:230 BW). 
Indien en zodra het Lid ophoudt Lid te zijn van de Coöperatie dan zal deze Overeenkomst beëindigen met uitzon-
dering van het bepaalde in artikelen 3, 4, 7, 8, 11, 14, 18 en 19, welke artikelen onverkort van kracht zullen blijven.

Artikel 8 Geheimhouding

8.1 Geheimhouding
Partijen verplichten zich jegens elkaar gedurende de periode dat zij Lid zijn en gedurende een periode van twee 
(2) jaar na afloop van het Lidmaatschap geen Vertrouwelijke Informatie met betrekking tot Partijen of aan hen 
Gelieerde Partijen, te gebruiken, te vermenigvuldigen of aan derden bekend te maken. Deze verplichting is niet 
van toepassing op:
a. het gebruik of de verveelvoudiging van Vertrouwelijke Informatie voor zover vereist voor de voorbereiding, 

totstandkoming en uitvoering van deze Overeenkomst of bijbehorende overeenkomsten;
b. het ter beschikking stellen van de Vertrouwelijke Informatie door de Coöperatie aan haar Gelieerde Partijen of 

aan haar functionarissen;
c. het gebruik of ter beschikking stellen van de Vertrouwelijke Informatie waartoe de Coöperatie verplicht is bij 

wet, regelgeving van een officieel erkende beurs, het SER besluit Fusiegedragsregels 2000 of een beslissing 
van een bevoegde rechter, Nederlandse Mededingingsautoriteit of een andere bevoegde toezichthoudende 
instanties, zoals de AFM en De Nederlandsche Bank N.V.. overheidsinstantie;

d. de informatie die reeds deel uitmaakt van het publieke domein zonder dat dit het gevolg is van een inbreuk op 
de geheimhoudingsplicht van een Partij.
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8.2 Informatieplicht
In de gevallen als hiervoor genoemd onder 8.1 

8.3 Werknemers en(externe) adviseurs
De verplichtingen van dit artikel 8 gelden mutatis mutandis ook voor de werknemers van de Partijen alsmede 
voor de door de Partijen terzake van onderhavige transactie ingeschakelde (externe) adviseurs. Partijen zijn ver-
plicht om deze verplichtingen op te leggen aan respectievelijk hun werknemers en aan voornoemde (externe) 
adviseurs.

Artikel 9 Geen personenvennootschap of agentuur

Partijen verklaren hierbij uitdrukkelijk dat met deze Overeenkomst geen maatschap, V.O.F., C.V., of vergelijkbare 
personenvennootschap wordt beoogd aan te gaan respectievelijk wordt aangegaan. Deze Overeenkomst en het 
daarin bepaalde heeft niet te gelden als een agentuurovereenkomst tussen partijen.

Artikel 10 Wijziging

Wijzigingen in of aanvullingen op de bepalingen van deze Overeenkomst kunnen, onverminderd het bepaalde 
in Artikel 9 van de Statuten, ook na wederzijds akkoord tussen Partijen van kracht worden door middel van een 
door alle Partijen rechtsgeldig ondertekend schrijven, dat aan deze Overeenkomst wordt gehecht en daarvan 
wordt geacht deel uit te maken.

Artikel 11 Mededelingen

Alle mededelingen, aanbiedingen en acceptaties moeten schriftelijk geschieden (waaronder begrepen via e-mail) 
in de Nederlandse taal, waarbij de bewijslast voor ontvangst bij de verzender ligt. Bij gebreke hiervan worden 
zij geacht niet te zijn geschied en heeft een mededeling geen werking. De in hoofde van deze Overeenkomst 
genoemde kantooradressen van Partijen gelden als de adressen aan welke partijen rechtsgeldig jegens elkaar 
kennisgevingen kunnen richten.

Artikel 12 Verbod tot bezwaren 

Het is niet toegestaan deze Overeenkomst of rechten en/of verplichtingen uit deze Overeenkomst geheel of ge-
deeltelijk over te dragen aan een derde of te bezwaren.

Artikel 13 Conversie

Indien enige bepaling van deze Overeenkomst onverbindend of ongeldig mocht zijn, zullen de overige bepalin-
gen hun volle werking behouden. In dat geval zullen Partijen, op verzoek van een Partij, in overleg treden over 
een nieuwe bepaling die aansluit bij de bedoelingen van Partijen.

Artikel 14 Publiciteit

Behoudens ter voldoening aan een wettelijke verplichting, zullen Partijen geen publieke berichtgevingen met 
betrekking tot deze Overeenkomst doen, dan na schriftelijke toestemming van de andere Partij, waarbij Partijen 
omtrent de inhoud en het tijdstip van uitgeven van de berichtgeving overeenstemming hebben bereikt. 

Artikel 15 Statuten

De statuten van de Coöperatie vormen een onlosmakelijk onderdeel van deze Overeenkomst. Indien de statuten 
op enig moment na het sluiten van deze overeenkomst worden gewijzigd gelden de alsdan gewijzigde statuten 
als onderdeel van deze overeenkomst.
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Mocht blijken dat enige bepaling van de Statuten in strijd is met het bepaalde in deze Overeenkomst, dan zullen 
Partijen zorg dragen dat de Overeenkomst, voor zover mogelijk, worden gewijzigd op zodanige wijze als nodig is 
om de strijdigheid met de Statuten op te heffen.

Artikel 16 Kettingbeding

De verplichtingen die de Leden bij deze Overeenkomst op zich nemen, nemen zij mede op zich voor hun rechts-
opvolgers onder algemene of bijzondere titel. 

Artikel 17 Exemplaren 

Deze Overeenkomst kan in één of meer exemplaren getekend worden, welke exemplaren tezamen de gehele 
getekende Overeenkomst vormen.

Artikel 18 Toepasselijke recht

Op deze Overeenkomst is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19 Forumkeuze

Alle tussen de partijen ontstane geschillen betreffende de onderhavige Overeenkomst zullen worden voorgelegd 
aan de bevoegde rechter te Groningen.
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Aandelen: de door de Coöperatie bij emissiebesluit uitgegeven bewijzen van aandeelhouderschap, waarvan de 
nominale waarde is bepaald in het Huishoudelijk Reglement; 
AFM: de Autoriteit Financiële Markten;
Algemene Ledenvergadering: het orgaan van de Coöperatie dat wordt gevormd door de Leden dan wel een 
bijeenkomst van Leden (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten;
Bestuur: het bestuur van de Coöperatie;
BW: het Burgerlijk Wetboek; 
Compliance: het begrip waarmee wordt aangeduid dat de (Bestuurders, het Bestuur van de) Coöperatie werkt in 
overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving;
Coöperatie: Coöperatieve Kredietvereniging Westerkwartier u.a., gevestigd te Leek;
Corporate Governance Code: Mede op initiatief van de minister van Financiën werd de commissie Tabaksblat 
ingesteld voor de ontwikkeling van gedragsregels voor besturen. Op 1 januari 2004 is de definitieve Nederlandse 
Corporate Governance Code in werking getreden.
DNB: De Nederlandsche Bank nv;
Effectieve Datum: de datum, waarop de geldigheid van de Overeenkomst in werking treedt;
Gelieerde (Rechts-)Persoon: 
a) elke stichting die tot dezelfde groep behoort als de Coöperatie;
b) elke dochteronderneming van die stichting;
c) elke vennootschap, personenvennootschap, zoals een C.V., V.O.F., of maatschap of vergelijkbare vennoot-

schap, waarbij een stichting, die Gelieerde (Rechts-)Persoon is, partij is;
d) indien het een natuurlijk persoon betreft, diens echtgenoot, geregistreerd partner en/of elke bloed- of aanver-

wanten in de eerste graad, alsmede de hiervoor onder a), b), c) en d) genoemde vennootschappen ten aanzien 
van dergelijk familielid. In deze definitie hebben de begrippen “dochteronderneming” en “groep” de betekenis 
zoals deze is opgenomen in respectievelijk artikel 2:24a en 2:24b BW

Huishoudelijk Reglement: het huishoudelijk reglement van de Coöperatie, zoals van tijd tot tijd van toepassing;
Leden: de Leden van de Coöperatie;
Ledenlijst: een door het Bestuur van de Coöperatie bijgehouden lijst met gegevens van de Leden van de Coöpe-
ratie , zoals omschreven in Artikel 6 van de Statuten van de Coöperatie;
Lid: een lid van de Coöperatie;
Lidmaatschap: alle rechten en verplichtingen van een Lid ten opzichte van de Coöperatie die voortvloeien uit de 
Statuten, een reglement en de Overeenkomst;
Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen de Coöperatie enerzijds en het Lid, de Leden onderling an-
derzijds, krachtens waartoe de Leden samenwerken in het ontwikkelen en beheren van de Kredietunie Wester-
kwartier u.a.; 
Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van de Kredietunie Westerkwartier u.a., zoals deze van tijd tot tijd is 
samengesteld;
Partij/Partijen: een Lid/de Leden;
Statuten: de statuten van de Coöperatie , zoals van tijd tot tijd van toepassing;
Valutadag: de dag, waarop banken een tegoed rentedragend maken;
Vertrouwelijke Informatie: alle informatie over een Partij of Gelieerde (Rechts-)Persoon of de activiteiten, dien-
sten of producten van die Partij of van deze onderneming, waaronder informatie betreffende leveranciers, klan-
ten en andere relaties, met uitzondering van informatie die kan worden verkregen via openbare bronnen;
WfT: Wet Financieel Toezicht.

BIJLAGE 1.1 DEFINITIES


