LIDMAATSCHAPSOVEREENKOMST
Ondergetekende verzoekt om toetreding als lid van de lokale glasvezel coöperatie
WesterGlas-Zuid U.A. in wiens verzorgingsgebied ondergetekende een
glasvezelaansluiting aanvraagt en wenst met deze een lidmaatschapsovereenkomst
aan te gaan.
Gegevens particuliere aanvrager (alleen invullen als u als particulier aanvraagt):
Naam: O Dhr. / O Mevr.

……………………………………………………………………

E-mailadres:

..………………………………………………………………..…

Telefoonnummer:

…………………………………………………………………….

Bankrekeningnummer (IBAN): …………………………………………………………………..
Gegevens zakelijke aanvrager (alleen invullen als u als bedrijf aanvraagt.
Per formulier maximaal één lidmaatschap = 1 aansluiting)
Bedrijfsnaam:

…………………………………………………………………...

KvK inschrijfnummer:

………….…………………………………………………………

BTW nummer:

…………………………………………………………………….

Bankrekeningnummer (IBAN): …………………………………………………………………..
Contactpersoon: O Dhr. / O Mevr. …………………………………………………………...
E-mailadres:

…………………………………………………………………….

Telefoonnummer:

…………………………………………………………………….

Adresgegevens: (particulier en zakelijk)
Correspondentieadres:

Aansluitadres (indien afwijkend)

Straat:

……………………………………

Straat:

…………………………...

Postcode:

…………………………………….

Postcode:

........................................

Plaats:

……………………………………..

Plaats:

…………………………...

Ondergetekende verklaart bevoegd te zijn te beslissen over werkzaamheden op een perceel
en/of een gebouw waarop de aansluiting betrekking heeft.
Voorwaarde om lid te kunnen zijn van de coöperatie WesterGlas-Zuid is het afsluiten van
een contract met een serviceprovider.
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van bijgevoegde Lidmaatschapsvoorwaarden, die integraal deel uitmaken van deze overeenkomst, en kiest voor
lidmaatschapsovereenkomst: KEUZE AANKRUISEN SVP:
O A-lid
(inleg € 3.500,--)

O B-lid
(inleg € 2.500,--)

O C-lid
(inleg € 1.500,--)

O D-lid
(inleg € 500,--)

Al hetgeen partijen overeenkomen, vindt zijn schriftelijke weergave uitsluitend in deze
overeenkomst. Alle schriftelijke, mondelinge en elektronische berichtgeving (o.a. via
www.westerglas.nl) maakt uitdrukkelijk geen onderdeel uit van deze overeenkomst.
Wijzigingen zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.
Ondergetekende verstrekt door ondertekening hierbij tevens een éénmalige machtiging aan
Westerglas-Zuid U.A om het bedrag wat bij het gekozen lidmaatschap behoort over te
boeken van zijn/haar hierboven vermelde rekeningnummer naar de rekening van
Westerglas-Zuid U.A (Wel altijd deel uitmakend van de coöperatie WesterGlas U.A.). De
datum van incasso zal 14 dagen van te voren aangekondigd worden.
Vanaf het moment van oplevering van de aansluiting zal ondergetekende de bij het gekozen
lidmaatschap behorende maandelijkse bijdrage (netwerkkosten) in de betreffende maand
voldoen aan Westerglas-Zuid U.A of een door Westerglas-Zuid U.A aan te wijzen derde.
Ondergetekende machtigt Westerglas-Zuid U.A, dan wel namens deze de Coöperatie
WesterGlas U.A. om de maandelijkse bijdrage automatisch te incasseren.

Plaats: ……………………………………..

Datum: ………………………………………….
(u hebt na deze datum 14 dagen bedenktijd en
de mogelijkheid te ontbinden)

Handtekening:

………………………………………………………………………………………………………....

Dit formulier printen en ondertekenen. Twee mogelijkheden voor verzending:
A inscannen en mailen naar: zuid@westerglas.nl
B opsturen naar: Westerglas-Zuid U.A., Haarsterweg 14, 9363 VD Marum

