INFORMATIE LIDMAATSCHAP
Wie en waarom?
Bent u ouder dan 18 jaar en woont u in een woning van Woningbouwvereniging Beter Wonen?
Dan verwelkomen wij u graag als lid van de vereniging!
Als lid heeft u stemrecht en ontvangt u informatie en uitnodigingen voor de ALV (Algemene
Ledenvergadering). Per woongelegenheid kan één persoon het lidmaatschap aangaan.
Contributie
De leden betalen een contributie waarvan de hoogte door de Algemene Ledenvergadering wordt
vastgesteld. De contributie voor het lidmaatschap is op dit moment vastgesteld op € 2,72 per jaar.
Beëindiging lidmaatschap
Er zijn 3 mogelijkheden voor het beëindigen van het lidmaatschap:
1. Als u de huur van de woning opzegt en geen andere woning van Beter Wonen betrekt, eindigt uw
lidmaatschap per einddatum van het huurcontract.
2. Als u geen lid meer wilt zijn, kunt u het lidmaatschap schriftelijk opzeggen. Dit kan op elk moment met
inachtneming van een maand opzegtermijn. Voor alle overige (opzeg)bepalingen verwijzen wij u naar de
statuten.
3. Als Woningbouwvereniging Beter Wonen geen tijdige betaling van u ontvangt, gaan wij ervan uit dat u
geen prijs meer stelt op het lidmaatschap. Het lidmaatschap wordt dan automatisch beëindigd.
De kleine lettertjes
• Wanneer het lidmaatschap niet bij het aangaan van het huurcontract is gerealiseerd, kan het
alsnog worden aangevraagd. Na beoordeling door het bestuur, ontvangt de aanvrager een
schriftelijk reactie op het verzoek tot lidmaatschap.
• In geen enkel geval vindt restitutie van de vooruitbetaalde contributie plaats.
• Wilt u ons schriftelijk (of via e-mail) op de hoogte brengen van wijzigingen in uw persoonlijke
gegevens die van belang zijn voor het lidmaatschap? Zo kunnen wij onze ledenadministratie
actueel houden en met u in contact blijven.
Heeft u nog vragen?
Wij verwelkomen u graag als lid, heeft u nog vragen voor ons? Neemt u dan gerust contact op via
e-mailadres info@beterwonenhippo.nl of via telefoonnummer 0227 – 59 46 20.

Aanvraagformulier lidmaatschap

Gegevens
aanvrager(ster):
Naam en
voorletters
Straat
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel
telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum

Reden aanvraag
lidmaatschap:
Handtekening aanvrager(ster):

M/V

