Adoptieovereenkomst “ADOPTEER EEN KOE”

Ondergetekenden:
Stichting Koevoet, gevestigd te Alphen aan den Rijn, vertegenwoordigd door Leo van den Hoek
(voorzitter),
en de heer/mevrouw (de adoptievriend(in)): ……………………………..………………………….…
met als woonplaats

: ……………………………………………………..…….

In aanmerking nemende dat:




Stichting Koevoet (zie voor de doelstellingen van de Stichting de statuten, die op
www.adopteereenkoe.nl gepubliceerd staan) met het initiatief “Adopteer een Koe” een
bijdrage beoogt te leveren aan:
o (1) de beleving van de boerderij,
o (2) het versterken van de verbinding tussen boer, adoptievriend, dier en bedrijf én
o (3) aan het verder verduurzamen van de veehouderij.
Deelnemende boerenbedrijven:
o hun melkkoeien, vleeskoeien, stieren of jongvee ter adoptie aanbieden,
o gastvrijheid op hun bedrijf organiseren, onder andere door adoptievriend(inn)en ten
minste 1 keer per jaar op de boerderij uit te nodigen
o regelmatig met adoptievriend(inn)en communiceren over de gang van zaken op de
boerderij
o op www.adopteereenkoe.nl bekend maken hoe adopteer een koe op de boerderij
wordt ingevuld en
o jaarlijks bekend maken aan welk duurzaam doel de adoptiebijdrage wordt besteed.

Komen als volgt overeen:
•
•
•

De adoptievriend(in) wenst …… (aantal) koeien te adopteren.
De adoptievriend(in) machtigt Stichting Koevoet bij een adoptiekoe, tot wederopzegging,
voor een jaarlijks incasso van € 50, - per koe met mogelijkheid tot verhoging door inflatie
of bij een cadeaukoe voor een eenmalig incasso van € 50, -.
Voor opzegging geldt een opzegtermijn van 1 maand voor de incassodatum van 1 januari van
elk jaar, dus opzegging dient vóór 1 december te geschieden.

Ondergetekenden verklaren kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en
daarmee, voor zover van toepassing, in te stemmen.

Aldus getekend,
Voor Stichting Koevoet:

De adoptievriend(in):

Leo van den Hoek

.……………………………………………………………

De Hoef, ....…………………………………
(datum)

……………..................., ………………………………..
(plaats)
(datum)

(zie volgende pagina voor inschrijving en machtiging)

(versie 3 maart 2016)
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INSCHRIJF- EN MACHTIGINGSFORMULIER “ADOPTEER EEN KOE”
Ondergetekende, de heer/mevrouw (doorhalen wat niet van toepassing is):
Voorletters: …..…… Voornaam: …………………... Achternaam: ……………………………..…….………
Straatnaam: ………………………………………………..…………………………..… Huisnr: ………..……
Postcode: ………………… Woonplaats: …….…………………………………………………………………
Telefoonnummer(s)

: ………………………….……………………….……………………..………………

E-mailadres

: …………………………………………………………………………………………

IBAN

: ………………………………………………….…………..……………………….…

T.n.v.

: …………………………………………………………………………………………

a. Wil graag een koe bij boer(in):
………………………………………………………………… te ………………………………………;
b. Gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden “ADOPTEER EEN KOE” van de Stichting
Koevoet d.d. 25 maart 2014 en machtigt de Stichting Koevoet, gevestigd in Alphen aan den
Rijn, met IBAN NL09 RABO 0398 2479 43 tot (aankruisen wat gewenst is):

□
□

Adoptiekoe
Een jaarlijkse incasso van …….. (aantal koeien) x € 50, - is € ……..…. . (Inschrijving na 1
juli betekent een korting van 50 % voor het lopende jaar; inschrijving na 15 oktober betaalt
vanaf het volgende kalenderjaar).
Cadeaukoe
Een eenmalige incasso van …… (aantal koeien) x € 50, -is € ………… (voor 1 jaar vanaf
de datum van inschrijven).

Gegevens eventuele begunstigde / (koedobon-) ontvanger (indien iemand anders dan de betaler zelf)
Voorletters: …..…… Voornaam: …………………... Achternaam: ……………………………..…….………
Straatnaam: ………………………………………………..…………………………..… Huisnr: ………..……
Postcode: ………………… Woonplaats: …….…………………………………………………………………
Telefoonnummer(s)

: ………………………….……………………….……………………..………………

E-mailadres

: …………………………………………………………………………………………

Datum: ………………………… Handtekening: ………………………..……………..………………………..
Bovenstaande gegevens graag zo compleet mogelijk invullen, zodat uw adoptie vlot geregeld kan
worden. Voor vragen kunt u terecht bij ledenadmin@adopteereenkoe.nl
Graag de volledig ingevulde en ondertekende overeenkomst en het inschrijf- en
machtigingsformulier afgeven bij of opsturen naar de boer(in) van uw keuze. De
adresgegevens vindt u op www.adopteereenkoe.nl > DE BOERDERIJEN.
Gegevens van het adoptiedier, te verschaffen door de boer(in):
1) ..…….……………………………

………………………………

………………………..

2) ……….…………………….…….
(naam koe / stier)

………………………………
(levensnummer)

………………………..
(geboortedatum)

(versie 3 maart 2016)
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