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Het lidmaatschapsformulier voor de Clean Power Europe - Europese coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
 

  De ondergetekende Heer, Mevrouw. * verplichte velden a.u.b. in hoofdletters invullen 
 Ambassadeur 000 

*NAAM _____________________________________________________ 
 
*VOORNAAM _____________________________________________________ 
 

BTW _____________________________________________________ 
 
BEDRIJF _____________________________________________________ 
 

*ADRES _____________________________________________________ 
 
*POSTCODE _____________________________________________________ 
 
*LAND _____________________________________________________ 

 
*PLAATS, DATUM VAN GEBOORTE _____________________________________________________ 
 
*TELEFOON NR./MOBIELNR. _____________________________________________________ 

 
*EMAIL ADRES _____________________________________________________ 
 
*GESPROKEN TALEN _____________________________________________________ 
 

*OPLEIDING/BEROEP _____________________________________________________ 

 
WIL JE JOU TALENTEN AAN DE COOPERATIEVE AANBIEDEN? INDIEN JA, wat zijn je talenten?  
(bijvoorbeeld: vertalingen – grafisch ontwerp – administratieve, politieke of technische ondersteuning, etc.) 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 
Hiemee onderteken ik voor 1 tot 5 aandelen, elk in waarde van 1000 Euro in het aandelenkapitaal van “ clean 
power Europe”voor een totaal bedrag van 
 

EURO : ___________________ ,  in letters : _________________________________________________ (minimum 1000 euro - maximum 5000 euro)  

Dat zal gestort worden op het rekeningnummer TRIODOS Belgium - IBAN BE66 5230 8082 6943 - CODE BIC TRIOBEBB.  
Ik stuur dit lidmaatschapsformulier terug op het e-mailadres: info@cleanpowereurope.eu  
(of via de post: Clean Power Europe – Schipperijkaai 5 postbus 255– 1000 Brussel, België) 
 

Als bericht van aanvaarding van deze inschrijving, zal ik een document ontvangen van Clean Power Europe, waaruit mijn 
lidmaatschap blijkt en de beschrijving van het aantal verworven aandelen (€ 1000 prijs van één aandeel), alsook de laatste versie 
van de statuten. 

 
 Hiermee geef ik de volmacht aan de raad van bestuur van de coöperatieve om de registratie uit te voeren in mijn 
naam in het register van de coöperatieve, alsmede alle verdere noodzakelijke registratie in de toekomst.  
 
 Ik bevestig kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en de privacy policy en ga ermee akkoord. 
(beschikbaar op onze website) 
 
Ik wens een overzicht van mijn rekening doorgestuurd te krijgen via: 
 email (standard)  post 
 
 
............................................................,  ..................................... ........................................................................... 
 Plaats van afgifte Datum van afgifte Handtekening van het toekomstig lid 

mailto:info@cleanpowereurope.eu

