
 

Toestemmingsverklaring 
echtgenoot/geregistreerd partner 

 

Onderdeel van proces / bijlage van participatiereglement  
Inschrijving GOED-participaties coöperatie GOED 

Bij toewijzing van de GOED-participatie(s) zal dit document worden opgenomen in het 
participatieregister.  

DEEL 1: 

De inschrijver 

Achternaam    

Initialen    

Geboortedatum   

Straat en huisnummer   

Postcode en plaats   

In aanmerking nemende dat; 

• Coöperatie GOED U.A. obligatielening uitgeeft, genoemd GOED-participaties, ter financiering 
van coöperatie GOED projecten die klaar zijn voor de uitvoering; 

• De inschrijver wenst GOED-participaties te verkrijgen, voor niet meer dan het maximaal aantal 
per inschrijver zoals vermeld in het informatiememorandum; 

• De inleg van de inschrijver op GOED-participaties een vordering is op coöperatie GOED U.A., die 
coöperatie GOED over een periode van 15 jaar inlost.   

• De inschrijver met de verkrijging van op GOED-participaies coöperatie GOED zekerheid 
verstrekt ten behoeve van de projectfinanciering van coöperatie GOED projecten.  

• De eventuele echtgenoot van de inschrijver dient toestemming te verlenen voor het verstrekken 
van bovengenoemde zekerheid zoals bedoelt in artikel 1:88 BW. 

Verklaart hierbij (vink aan wat van toepassing is) 

Ongehuwd te zijn en geen geregistreerd partnerschap te zijn aangegaan.  

Gehuwd te zijn of geregistreerd partnerschap te zijn aangegaan (vul deel 2 ook in)  

Ondertekening voor ongehuwde, anders pagina 2 tekenen  

Datum 

Handtekening inschrijver 

 

  

 



Coöperatie GOED 
KVK 75824213 | Westerkade 15-4, 9718 AS Groningen |meedoen@cooperatiegoed.nl | www.cooperatiegoed.nl 

DEEL 2: 

Indien de inschrijver verklaart gehuwd te zijn of een geregistreerd partnerschap te zijn aangegaan dan 
dient onderstaande door de echtgenoot/partner van de inschrijver te worden ingevuld en getekend.  

De echtgenoot/partner van inschrijver 

Achternaam    

Initialen    

Geboortedatum   

Straat en huisnummer   

Postcode en plaats   

verklaart hierbij 

• 1. Toestemming te verlenen aan de inschrijver voor het verstrekken van zekerheid ten behoeve 
van coöperatie GOED U.A. 

• 2. Kennis genomen te hebben van de consequenties van de inschrijver op GOED-participaties.  

  

Datum     Handtekening inschrijver 

  

 

 

        Handtekening echtgenoot/partner 

 

 

 

Graag dit formulier ingevuld en getekend e-mailen naar meedoen@cooperatiegoed.nl.  
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