
 

(deze verklaring is pas compleet als ook de achterzijde is ingevuld) 
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Intentieverklaring: Ja, ik meld me aan voor BoerSaam! 
 

Samen richten we een coöperatieve boerderij op met als doel het produceren van lokaal en duurzaam (op 

biologisch dynamische leest geschoeid) voedsel voor de deelnemers. De rechtsvorm is een coöperatie U.A. 

(Uitgesloten van Aansprakelijkheid). De werktitel is ‘BoerSaam’.  

 

Het eigendom van de boerderij wordt opgedeeld in ledencertificaten. We kennen 2 soorten leden 

certificaten:  

- het gezinscertificaat (voor 2 tot 5 monden a € 1.400,-) en  

- het eenpersoonscertificaat (voor 1 mond a € 700,-). 

 

Met de aanschaf van een ledencertificaat verplicht je je als lid om voor een periode van ten minste 3 jaar de 

wekelijkse - door de algemene vergadering van de coöperatie vast te stellen – contributie aan de coöperatie te 

betalen. De contributie wordt automatisch afgeschreven van de opgegeven rekening. Het ledencertificaat geeft 

mij toegang tot een gezamenlijk te bepalen deel van de producten die BoerSaam produceert. De uiteindelijke 

aanschaf van ledencertificaten vindt op een later moment plaats nadat de coöperatie is opgericht.  

BoerSaam start met het doen van investeringen zodra er (uitgaande van de gezinscertificaten) 90 (tot 

maximaal 120) gezinnen zijn die een intentieverklaring hebben getekend. Echter, ter ondersteuning van de 

aanloopkosten voor de oprichting van BoerSaam (zoals oprichtingskosten, bodemonderzoek en vergunning 

analyse) is er eerder geld nodig. 

BoerSaam streeft ernaar om de 90 (maximaal 120) gezinscertificaten zo snel mogelijk verkocht te hebben. 

 

Ondertekening & aanbetaling 

Met ondertekening van deze verklaring: 

• bevestig ik dat ik voldoende bekend ben met het initiatief/principe “Boersaam” en dat dit met mij 

besproken is; 

• spreek ik mijn intentie uit om één certificaat af te nemen en daarmee mede-eigenaar te worden van de 

boerderij;  

• ga ik akkoord met een aanbetaling van maximaal 10% van de kosten van het door mij gekozen certificaat 

(€ 140,- voor een gezinscertificaat en € 70,- voor een eenpersoonscertificaat), met een minimum van € 

50,- . Pas nadat BoerSaam dit bedrag heeft ontvangen, behoor ik tot de eerste 90 (tot maximaal 120) 

huishoudens met het eerste recht op lidmaatschap van de coöperatie; 

• ben ik mij bewust van het risico dat mijn aanbetaling niet wordt gerestitueerd en vervalt mijn recht op een 

ledencertificaat voor BoerSaam wanneer er op 1 juli 2024 of een door de initatiefnemers dan wel het 

bestuur van de coöperatie (in oprichting) te bepalen latere datum, [minder dan 90 ledencertificaten zijn 

afgenomen] en de oprichting van BoerSaam om die reden wordt gestaakt. 

• zit ik niet vast aan een ledencertificaat voor de coöperatie en ben ik ook niet verplicht om een 

ledencertificaat af te nemen, maar met de ondertekening van deze intentieverklaring in combinatie met 

de ontvangst van de aanbetaling door BoerSaam (voor zover behorend tot de eerste 120 huishoudens) 

verkrijg ik een eerste recht op een ledencertificaat.  

• indien ik op enig moment toch wil afzien van het verkregen recht op een ledencertificaat, zal ik BoerSaam 

daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte stel door middel van een e-mail aan BoerSaam via  

info@boersaam.nl 
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VOOR AKKOORD: 

Voornaam: ………………………………………… Achternaam: …………………………………………………………………………… 

Geboortedatum: ………………………………. 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode: …………………………………………… Woonplaats: ……………………………………………………………………………… 

E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel. nummer: ………………………………………………………………………………… 

(Indien gewenst) 2e Voornaam: ………………………………………… Achternaam: ……………………………………………… 

E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel. nummer: ………………………………………………………………………………… Geboortedatum: ………………………………. 

Aanbetalingsbedrag (minimaal € 50, maximaal € 70 bij eenpersoonscertificaat en € 140 bij gezinscertificaat): 

€ …………. 

Verwacht aantal monden:  1 *  2  3  4  5 waarvan vegetarisch:  1  2  3  4  5 

Ik heb interesse in zuivel (kaas, yoghurt, kwark, melk)  1  2  3  4  5 

*  Ik wil gebruik maken van een éénpersoonscertificaat. 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een verordening die personen beschermt en 

duidelijke richtlijnen schept voor organisaties die persoonsgegevens verwerken. BoerSaam waarborgt dat 

persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld, zorgvuldig worden verwerkt conform de AVG, alleen 

intern worden gebruikt voor Boersaam en niet langer bewaard worden dan nodig is. Met ondertekening van 

deze verklaring geef ik hiermee mijn toestemming voor het gebruik van mijn persoonsgegevens door 

BoerSaam zoals hiervoor genoemd. 

De ingevulde en ondertekende intentieverklaring kun je mailen naar info@boersaam.nl 

of opsturen naar de penningmeester BoerSaam, Kleine Beekstraat 30, 5845 AG Sint Anthonis. 

Aanbetaling  

De aanbetaling doe ik binnen 14 dagen nadat ik hiervoor via e-mail een factuur heb ontvangen. Pas als de 

aanbetaling is ontvangen door BoerSaam is mijn aanmelding compleet. Je ontvangt een bewijs van betaling. 

De volgorde van ontvangst van de aanbetalingen van geïnteresseerden die een intentieverklaring hebben 

getekend, bepaalt de volgorde van aanmelding. 

Wachtlijst 

Als er meer dan 120 getekende intentieverklaringen en aanbetalingen zijn ontvangen, komt mijn aanvraag 

op een wachtlijst en wordt er pas gefactureerd als BoerSaam schriftelijk geïnformeerd is dat andere 

huishoudens afzien van hun recht op een ledencertificaat. De volgorde van aanmelding bepaalt de volgorde 

van de eventuele wachtlijst. Mocht je onverhoopt toch al je aanbetaling betaald hebben op het moment dat 

er 120 aanbetalingen zijn ontvangen, dan wordt het door BoerSaam ontvangen bedrag direct teruggestort. 

Ondertekening 

Ondertekend op …………………… Te ……………………………………  

 

Naam ……………………………….. Handtekening ……………………… 

mailto:info@boersaam.nl

