










 
 
 
 

 

d.d. 1 juli 2022 

LEDENOVEREENKOMST 

PARTIJEN 

Thebe Extra Coöperatie U.A. 

de Coöperatie 

het toetredend lid 

als lid 

 

 

PARTIJEN: 

I. Thebe Extra Coöperatie U.A., statutair gevestigd te gemeente Tilburg, 
kantoorhoudende te Lage Witsiebaan 2a, 5042 DA Tilburg, ingeschreven in het 
Handelsregister onder nummer 51057700 (“Coöperatie”); 

II. Het toetredend lid (“Lid”). 
 

OVERWEGINGEN: 

A. De Coöperatie is een ledenvereniging met uitgesloten aansprakelijkheid en heeft een 
maatschappelijke doelstelling conform haar statuten. Ten behoeve van dat doel stelt 
de Coöperatie jaarlijks een ondersteunings- en activiteitenplan op en een 
ledenpakket. 

B. Het Lid heeft verzocht lid te mogen worden van de Coöperatie, welk verzoek door het 
bestuur van de Coöperatie is ingewilligd. 

C. Zoals vereist bij wet, ter onderschrijving van de maatschappelijke doelstelling van de 
Coöperatie en de wederzijdse inspanning om aan deze doelstelling vorm te geven, 
sluiten de Coöperatie en het Lid hierbij deze ledenovereenkomst. 

PARTIJEN ZIJN OVEREENGEKOMEN 

Artikel 1: rechten en verplichtingen 

De Coöperatie heeft een maatschappelijke doelstelling en streeft geen winst na. De 
Coöperatie zet zich in, bijvoorbeeld door vaststellingen uitvoering van het ledenpakket, haar 
leden de weg te wijzen op het gebied van welzijn, gezondheid en wonen. Daartoe sluit de 
Coöperatie overeenkomsten met derden en haar Leden.  



 
 
 
Het Lid onderschrijft de maatschappelijke statutaire doelstelling van de Coöperatie en zal zich 
naar eigen vermogen inspannen bij te dragen aan verwezenlijking daarvan. Het Lid zal tijdig 
de contributie aan de Coöperatie voldoen.  

Het Lid aanvaardt verder alle rechten en plichten die voortvloeien uit deze overeenkomst, de 
daarbij gevoegde algemene voorwaarden van dienstverlening en/of de statuten van de 
Coöperatie. De statuten van de Coöperatie vormen een onlosmakelijk onderdeel van deze 
overeenkomst. Indien de statuten op enig moment na het sluiten van deze overeenkomst 
worden gewijzigd, geldt de alsdan gewijzigde statuten als onderdeel van deze overeenkomst.  

Artikel 2: duur 

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het lidmaatschap van het Lid. Eindigt 
het Lidmaatschap, dan eindigt ook deze overeenkomst van rechtswege.  

Artikel 3: voorbehoud wijziging van deze overeenkomst 

Bij besluit van het bestuur van de Coöperatie kan de Coöperatie de inhoud van de 
ledenovereenkomst wijzigen. De wijziging zal dus ook gelden tegenover het Lid. De wijziging 
zal pas gelding hebben nadat het Bestuur de wijziging schriftelijk aan het Lid zal hebben 
medegedeeld. Wijzigingen worden ook gepubliceerd op de website.  

Artikel 4: varia 

De algemene voorwaarden van de Coöperatie zoals deze van tijd tot tijd zullen gelden, zijn 
als bijlage aan deze overeenkomst gehecht en maken daarvan onlosmakelijk onderdeel uit. 
De algemene voorwaarden zijn op de internet website van de Coöperatie gepubliceerd. 

De rechten en plichten van het Lid zijn niet overdraagbaar. 

Deze overeenkomst komt tot stand door aanvraag van het lidmaatschap door het Lid en 
goedkeuring van het lidmaatschap door het bestuur van de Coöperatie. Deze overeenkomst 
wordt aldus niet wederzijds ondertekend, zulks mede ter voorkoming van wederzijdse 
administratieve lasten. Het lid kan voor aanvang van het lidmaatschap verzoeken om een 
ondertekende overeenkomst.  

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

Tot stand gekomen te Tilburg op de datum van toetreding van het Lid, zoals dat blijkt uit het 
ledenregister van de Coöperatie.  
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