INTENTIEVERKLARING AANDEELHOUDERSCHAP
CATEGORIE B (B-aandelen)
Hierbij wens ik :
Naam :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Postcode+gemeente :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel. :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Emailadres :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

in te tekenen op Categorie B (B-aandelen): op deze aandelen kan enkel worden ingeschreven door de
vennoten die de hoedanigheid hebben van consument en die door de Raad van Bestuur in deze
categorie aanvaard worden.
Deze aandelen hebben een nominale waarde van duizend tweehonderd vijftig euro (€ 1.250,00).

 ik onderschrijf vier (4) aandelen van deze aandelencategorie
 ik onderschrijf …. aande(e)l(en) van deze aandelencategorie en koop elk jaar een volgend
aande(e)l(en) aan tot de vier aandelen volstort zijn.

Er is een fiscaal voordeel van 45% of 1.150 euro op 5.000 euro. De eerste 50 aandeelhouders hebben
dit fiscaal voordeel op aandeel 3 én 4. Dit fiscaal voordeel is enkel geldig voor aandelen aangekocht
voor eind februari 2022.
Plaats : …………………………………………………

Plaats : …………………………………………………

Datum : ………………………………………………..

Datum : ………………………………………………..

Handtekening coöperant :

Handtekening lid Raad van Bestuur Pomona cvba:

Pomona CVBA │Beenaertwijk 30 │9100 Sint-Niklaas│ Ondernemingsnr. 0692.556.145 │BTW BE0692556145
E-mail : info@pomonacoop.be │Website www.pomonacoop.be │Bank Triodos BE30 5230 8095 9511
Op www.pomonacoop.be/privacyvoorwaarden kun je nalezen wat Pomona cvba met persoonsgegevens doet.

JAARABONNEMENT
SEIZOEN 8 MEI 2019 – 30 APRIL 2020
Hierbij wens ik [voornaam + familienaam coöperant] ……………………………………………………………………………………………….
voor het seizoen vanaf 8 mei 2019 tot 30 april 2020 de volgende producten van de boerderij af te nemen.

•
•
•
•

Optie 1 en optie 2 is verplicht.
Bij optie 2 kun je kiezen tussen een aardappelabonnement en een uienabonnement. Je mag ook beide
kiezen.
Bij optie 3 ben je volledig vrij om aan te duiden wat je wenst af te nemen.
Je kunt maandelijks optie 1, 2 en 3 wijzigen. Je geeft dit uiterlijk de laatste woensdag van de
voorgaande maand door aan ann@pomonacoop.be.

OPTIE 1: GROENTEPAKKET
levering 50 weken





Groentepakket 1: 4 tot 6 groentesoorten

€55,00/mnd wekelijks op woensdag

Groentepakket 2: 6 tot 8 groentesoorten

€75,00/mnd wekelijks op woensdag

Groentepakket 3: 7 tot 9 groentesoorten

€96,00/mnd wekelijks op woensdag

OPTIE 2: AARDAPPELABONNEMENT
EN/OF
UIENABONNEMENT





Aardappelabonnement 2,5kg

€3,50/mnd

maandelijks op tweede woensdag

Aardappelabonnement 5kg

€6,50/mnd

maandelijks op tweede woensdag

Aardappelabonnement 10kg

€12,00/mnd

maandelijks op tweede woensdag



Uienabonnement 2,5kg

€5,00/mnd

maandelijks op tweede woensdag
vanaf augustus 2019
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OPTIE 3: ANDERE ABONNEMENTEN




Eieren – 6 stuks






100% Speltbrood - 600 gr

€3,50/stuk

wekelijks - aantal: …. gesneden/ ongesneden *

100% Speltbrood - 800 gr

€3,80/stuk

wekelijks - aantal: …. gesneden/ ongesneden *

Tarwebrood - 600 gr

€3,20/stuk

wekelijks - aantal: …. gesneden/ ongesneden *

Tarwebrood - 800 gr

€3,50/stuk

wekelijks - aantal: …. gesneden/ ongesneden *

Fruit

€8,00/mnd
€30,00/ mnd

wekelijks vanaf juni 2019
wekelijks op woensdag
vanaf juni 2019 tem september 2019

* Vul aan en schrap wat niet van toepassing is
Op basis van wat je wenst af te nemen, krijg je de eerste factuur die te betalen is binnen 10 dagen na ontvangst.
Het abonnementsgeld voor optie 1 en optie 2 betaal je via een bestendige opdracht de 10de van de maand tot en
met april 2020. Optie 3 zal na afloop van de maand gefactureerd worden op basis van wat geleverd is.

Plaats : …………………………………………………
Datum : ………………………………………………..
Handtekening coöperant :

•
•
•
•
•

Pomona cvba werkt op een natuurlijke manier zonder pesticiden of kunstmeststoffen met biologisch
zaai- en plantgoed .
Wij streven een eerlijke prijs na voor de boeren.
Groenten worden wekelijks door de coöperant opgehaald op woensdag van 13u tot 21u op afgesproken
afhaalpunten in het Waasland.
Bloem, quinoa, olie te verkrijgen op bestelling en geleverd op de afhaalpunten.
Achtergrondinfo over de groenten, de werking van de boerderij en recepten vind je op
www.pomonacoop.be, onze facebook en in onze nieuwsbrief.
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