Biologisch Dynamische kwekerij De Eemstuin
Paaptilsterweg 7
9982 XP Uithuizermeeden
Liz April Wijma & Jouke Anema
Liz:
(+31)06 16 720 403
Jouke: (+31)06 45 006 396
e:
eemstuingaatdoor@gmail.com
w:
www.eemstuin.nl

LEENOVEREENKOMST

IBAN: NL51 RABO 0326 7971 81
KvK: 706 202 02

Met het invullen en onderteken van deze overeenkomst doe ik mee aan de crowdfunding 1000x100
en help ik Liz en Jouke met het financieren van het land. Het land hoort bij de Biologisch Dynamische
kwekerij de Eemstuin en wordt met veel zorg en aandacht gebruikt.
Ik leen ……. X 100 euro = ……………….. euro aan de Eemstuin.
Ik maak dit bedrag binnen 14 dagen na invullen van deze overeenkomst over op de rekening van de
Eemstuin te weten: NL51 RABO 0326 7971 81. Als ‘rente’ ontvang ik eenmalig een tegoedbon ter
waarde van 15 euro aan groente van de Eemstuin.
Mijn volledige naam en achternaam is ………………………………………………………………………………… m / v
Mijn BSN is ………………………………… en ben geboren op ……………………… te ……………………………………..
Mijn rekeningnummer is (IBAN) …………………………………………………………………………………………………….
Mijn (e-mail) adres is ……………………………………………………………………………………………………………………..
en ben telefonisch te bereiken op ………………………………………………………………………………………………….
Ik ga deze overeenkomst aan als mijzelf / cadeau voor iemand anders (haal door wat niet van
toepassing is)
Als ik deze overeenkomst cadeau doe aan iemand anders is dat aan (laat leeg indien voor jezelf)
Volledige naam ……………………………………………………………………………………………………………………. m / v
BSN ……………………………………….. geboren op ……………………… te ……………………………………………………..
Rekeningnummer (IBAN) ……………………………………………………………………………………………………………….
(e-mail) adres …………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer …………………………………………………………………………………………………………………………..
Mocht er wat wijzigen aan deze gegevens is het mijn eigen verantwoordelijkheid dat ik dit door geef.
Tot slot: Ik weet dat deze lening een maximale looptijd heeft van 200 maanden startend per 1 januari
2019. Ik weet dat er elke maand minimaal 5 x 100 euro zal worden terug betaald op volgorde van
leeftijd beginnend bij de aller oudste leners. Ik weet dat deze lening niet eerder opeisbaar is behalve
als Liz en Jouke nalatig zijn of bij overlijden van mijzelf, Liz of Jouke. Ik weet dat deze lening buiten AFM
toezicht staat en er geen vergunningsplicht is. Ik weet dat deze lening een achtergestelde lening is en
dat bij surseance van betaling, liquidatie of faillissement mijn lening als laatste of helemaal niet wordt
terug betaald. En als het Liz en Jouke om wat voor een reden niet lukt om de financiering rond te
krijgen dan weet ik dat ik het geleende bedrag in zijn geheel binnen 3 maanden terug krijg.
Datum ……………………………………… Plaats ………………………………………………………………………………………..
Handtekening

Handtekening namens de Eemstuin

(naam) ………………………………………………………

(Liz April Wijma of Jouke Anema) …………………………

