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Formulier voor toetreding tot de ECV NewB  

B-deelbewijzen voor een rechtspersoon 

 

Administratieve gegevens van de rechtspersoon 

 

Rechtsvorm : ……………………………………………… 

Naam (voluit geschreven): …………………………………………………  

Adres van de zetel : 

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

Telefoon : …………………………………………………………………………………………… 

Ondernemingsnummer : …………………………………………………………………………… 

Website : …………………………………………………………………………………………. 

Maatschappelijk doel  (zoals gedefinieerd in de statuten):  

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

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

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

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

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

 

Vertegenwoordiging 

Naam van de persoon die de organisatie in rechte kan vertegenwoordigen: 

………………………………………………… 

Functie : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail adres: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Contact 

 

Naam van de contactpersoon voor NewB : ………………………………………………………………………………… 

Functie : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Telefoon : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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I. Kennis en expertise 

Een coöperatief aandeel is een financieel instrument dat een deel van het kapitaal van NewB 

vertegenwoordigt. De waarde van dat aandeel is veranderlijk. Tijdens de eerste jaren is voor dit 

aandeel geen vergoeding en geen liquiditeit voorzien. Deze kenmerken en het daarmee gepaarde 

financiële risico hebben tot gevolg dat dit aandeel als een complex en risicovol investeringsproduct 

moet worden beschouwd. NewB wil zich ervan vergewissen dat haar coöperanten voldoende kennis 

en ervaring hebben om dit type product te kopen. Het is in het belang van de coöperant en van NewB 

dat over dit punt geen misverstanden bestaan.  

Elke coöperant moet weten wat het verschil is tussen 1) de aankoop van een aandeel in ons kapitaal 

(dat een hoog risico inhoudt, want er is geen garantie dat u het geïnvesteerde bedrag zal terugkrijgen) 

en 2) de storting van een geldsom op een rekening (schuldvordering t.o.v. een bank, waarvan 

terugbetaling op elk moment kan worden geëist). In deze context maakt NewB er een erezaak van om 

belangenconflicten uit te sluiten: enerzijds, het belang van klant-coöperant om geen geld te verliezen 

en, anderzijds, het belang van NewB om over eigen middelen te beschikken die haar toelaten haar 

maatschappelijk doel duurzaam te verwezenlijken.  

Voor u coöperatieve aandelen van NewB kan kopen, wordt van u verwacht kennis te nemen van de 

aangehechte informatienota.  Daarna moet u tevens vragen beantwoorden zodat we uw kennis en 

ervaring in coöperatieve aandelen kunnen inschatten. Wat ook uw ervaring en kennis, sporen wij u 

aan tot redelijkheid bij het kiezen van het aantal onderschreven aandelen. 

Hebt u al eerder (voor uzelf, voor uw onderneming of voor derden) ingetekend op één of meer niet 

aan de beurs genoteerde coöperatieven?         Ja         Neen                            ik weet dit niet meer 

Zo, ja, welke? 

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

Juist of fout? 

Coöperatieve aandelen garanderen de bescherming van het kapitaal dat u hebt 

geïnvesteerd.  

Juist         Fout 

Als een investeerder één van haar of zijn aandelen wil verkopen, wordt het 

geïnvesteerde bedrag een van de daaropvolgende dagen terugbetaald.  

Juist Fout 

De aankoop van coöperatieve aandelen draagt bij aan de verhoging van  

het kapitaal van NewB.  

Juist Fout 

De aandelen van de coöperatie kunnen op de beurs worden verkocht.  

Ze kunnen gemakkelijk worden verkocht en zijn dus liquide.  

Juist Fout 

Als ik coöperatieve aandelen koop, kan ik het geld dat ik heb geïnvesteerd niet 

verliezen.  

Juist Fout 

Investeren in coöperatieve aandelen van NewB komt erop neer een lening toe  

te kennen aan NewB die op een vooropgestelde datum zal worden terugbetaald.  

Juist Fout 
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II. Beschrijving van uw activiteiten 

Gelieve hieronder een beschrijving te geven van uw activiteiten. Wanneer NewB een leverancier moet 

kiezen, kiest zij bij voorkeur een lid-organisatie. Wij zullen mogelijks beroep doen op uw diensten.    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Onze organisatie wenst ……… coöperatieve B-deelbewijzen ter waarde van 20 € aan te kopen door 

middel van een overschrijving op rekeningnummer BE62 1030 3665 5661 (vraag vooraf uw 

persoonlijke gestructureerde mededeling via cooplife@newb.coop). Na betaling wordt het 

lidmaatschap voorgelegd aan de raad van bestuur van NewB. 

 

Gedaan op  ………………………………………… te …………………………………………………………………………… 

 

Handtekening van de wettelijk vertegenwoordiger : 

 

 

Gelieve het ingevulde en ondertekende formulier door te sturen naar cooplife@newb.coop   

mailto:cooplife@newb.coop
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