
INTENTIEVERKLARING 

1 

Samen duurzaam voedsel produceren! Mét de boer zorgen de leden van een Herenboerderij voor gezond 
voedsel dichtbij huis en voor het versterken van de biodiversiteit op en rond de boerderij. Zo is een 
Herenboerderij een kleinschalige coöperatie met grote ambities. Herenboeren Twente nodigt je uit om lid te 
worden van één van onze vier Herenboerderijen in oprichting:

1. Herenboeren Usseler Es,  deze boerderij is gestart: direct 
lid worden via www.usseleres.herenboeren.nl;

2. Herenboeren Enschede Noord/Oldenzaal/Losser;
3. Herenboeren Hengelo/Borne;
4. Herenboeren Almelo.

Iedere locatie is een zelfstandige coöperatie. Per coöperatie kunnen 
200 tot 250 huishoudens (en dat zijn ongeveer 500 monden) lid 
worden. Je kan als lid zelf meedenken en meebeslissen over hoe 
jouw voedsel wordt geproduceerd. Zelf ervaren hoe het is om op 
een duurzame manier je eigen voedsel te produceren! Word jij lid 
van één van onze 4 Herenboerderijen in oprichting?

Ja, ik doe mee! Ik onderteken de intentieverklaring en doe een aanbetaling. 

Intentieverklaring
Dit is mijn intentieverklaring voor deelname aan een Herenboerderij in mijn buurt: 

☐ 2. Herenboeren Enschede Noord/Oldenzaal/Losser;
☐ 3. Herenboeren Hengelo/Borne;
☐ 4. Herenboeren Almelo;
Kruis aan wat van toepassing is.

Met ondertekening van deze verklaring en het doen van een aanbetaling geef ik mijn intentie aan om een certificaat 
te kopen als de boerderij van start gaat. Ik doe een aanbetaling op het certificaat van €100,- voor een 
éénpersoonshuishouden en van €200,- als ik met meerdere gezinsleden deel ga nemen aan de Herenboerderij. 

Het certificaat zal mij na betaling van het volledige bedrag volwaardig lid maken van de coöperatie. Het certificaat 
geeft mij toegang tot de producten die de Herenboerderij produceert. De kosten voor een certificaat zijn voor één 
persoon €1.000,- á €1.250,- en voor twee tot vijf personen €2.000,- tot €2.500,-*.  Het aankopen van een volledig 
certificaat wordt mogelijk zodra er een locatie is gevonden. De coöperatie kan geen garantie geven op het oprichten 
van de Herenboerderij zolang er geen geschikte locatie is en er nog niet voldoende aanmeldingen zijn.
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https://usseleres.herenboeren.nl/aanmelden-herenboeren-usseleres/


INTENTIEVERKLARING 

2 

Aanbetaling 
De coöperatie gaat al aan de slag vóórdat er voldoende aanmeldingen zijn. Voldoende aanmeldingen betekent dat er 
150 tot 200 huishoudens zijn die een intentieverklaring hebben ondertekend en een aanbetaling hebben gedaan.  

Mijn aanbetaling op het certificaat van €100,- tot €200,- wordt in de aanloopfase van de Herenboerderij gebruikt om 
de eerste oprichtingskosten te dekken. De aanbetaling wordt verrekend bij de uitgifte van het certificaat. Als ik 
alsnog besluit geen certificaat te kopen, krijg ik mijn aanbetaling terug als er gegadigden zijn om de aanbetaling over 
te nemen.  

Ik realiseer mij: 

− dat mijn inleg risicodragend is en ik deze inleg dus geheel of gedeeltelijk kwijt kan raken, zoals ook bij het
opstarten en exploiteren van een onderneming kan gebeuren;

− dat de coöperatie haar best zal doen om een regeling te treffen om het mogelijk te maken de eenmalige
aanschaf van een certificaat in termijnen te voldoen, indien betaling ineens voor een deelnemer niet
mogelijk is. De kosten voor een certificaat zijn voor één persoon €1.000,- tot €1.250,- * en voor twee tot vijf
personen €2.000,- tot €2.500,-*.

− dat ik náást het eenmalige lidmaatschapsbedrag bereid ben voor een periode van ten minste 3 jaar de
wekelijkse door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie te betalen. Hiermee worden de
jaarlijkse exploitatiekosten gedekt. Deze contributie kost wekelijks naar verwachting tussen €8,50 en €11,- *
voor vegetariërs en tussen €12,50 en €14,- * voor niet-vegetariërs per afnemend gezinslid. Daarvoor krijg je
je wekelijkse groenten, fruit, eieren en eventueel vlees.

− dat de coöperatie mij geen garantie op succes kan geven, maar mij maximaal via bijeenkomsten en
nieuwsbrieven betrekt bij de voortgang van de oprichting van de Herenboerderij en inzicht geeft in de
jaarlijkse exploitatie.

* In deze bedragen zijn de verwachte inflatie- en kostenstijgingen van de laatste tijd meegenomen.

Mijn persoonlijke gegevens 

Ik geef hierbij toestemming mijn gegevens op te nemen in een gegevensbestand ten behoeve van communicatie-
doeleinden van de coöperatie. Ik heb te allen tijde het recht op inzage, wijziging en verwijdering van mijn gegevens. 

Verklaring 
Ik onderschrijf de doelstellingen en het gedachtengoed van de Herenboerenbeweging en wil graag lid worden van de 
geselecteerde Herenboerderij zodra deze van start gaat. De geslaagde incasso van de aanbetaling zorgt ervoor dat ik 
de garantie heb dat ik lid kan worden van deze Herenboerderij. Ik heb bovenstaande informatie gelezen en weet dat 
ik mijn aanbetaling geheel of gedeeltelijk kan verliezen, bijvoorbeeld als er in de toekomst geen locatie wordt 
gevonden, of als er onvoldoende huishoudens en/of personen zijn die deel willen nemen, en ik ga daarmee akkoord. 

Plaats: ………………………………….….….…. Datum: …………………………………… 

Naam: ……………………………………………. Handtekening: …………………………………… 

(Deze verklaring is pas compleet als ook de volgende pagina is ingevuld) 



INTENTIEVERKLARING 

3 

Gegevens Intentieverklaring voor lidmaatschap van: 

☐ 2. Herenboeren Enschede Noord/Oldenzaal/Losser;
☐ 3. Herenboeren Hengelo/Borne;
☐ 4. Herenboeren Almelo;

Kruis aan wat van toepassing is. 
Wil je t.z.t. overstappen naar een andere Herenboerderij dan proberen wij dat te faciliteren. 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Woonplaats: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail: …………………………………………………………………………………@…………………………………………… 

Telefoon: Mobiel:…………………………….……..…………  Vast:…………………………………………………………… 

Gewenste deelname (aankruisen en aantallen invullen): 
☐ Certificaat voor één persoon voor €1.000,- tot €1.250,-. Ik doe een aanbetaling van €100,-

Ik ben vegetariër   ☐ ja / ☐nee
☐ Certificaat voor 2 tot 5 personen voor €2.000,- tot €2.500,-. Wij doen een aanbetaling van €200,-.

Ik verwacht met ……… personen in mijn huishouden deel te gaan nemen en daarvan zijn er ……… vegetariër. 

Ik geef tevens toestemming voor verwerking van deze gegevens in de administratie van de coöperatie en het mij 
regelmatig informeren over de voortgang door middel van een digitale nieuwsbrief. 

Aanbetaling via eenmalige SEPA incasso 
Ik geef hierbij een éénmalige machtiging af om de aanbetaling te incasseren van mijn rekening.

IBAN:  …………………………………………………     t.n.v. ……………………………………………………………………………. 

Datum:………………………………………    Handtekening rekeninghouder:…………………………………………………  

De volgorde van ontvangst van betaling bepaalt de volgorde van aanmelding. Als er al 200 betalingen binnen zijn 
komt mijn aanvraag op een wachtlijst en wordt er pas geïncasseerd en gefactureerd als er opzeggingen zijn.  
De volgorde van aanmelding bepaalt de volgorde van de wachtlijst. 

Graag ingevuld en ondertekend mailen naar: twente@herenboeren.nl 
Of per post: Herenboeren Twente, p/a Hulsmaatstraat 52, 7523 WG Enschede
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