HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOI-EN VERENIGING ''DE EENDRJqGT'' U.A.
Secretariaat: Postbus

336

1780

AH

Den Helder

Gertificaat van inleg
Certificaatnummer: ......
Ondergetekenden,
respectievelijk voozitter en secrelaris van de Coëperatieve \Mndmolenvereniging "De Eendragt" u.a., verder te
noemên De Eendragt, verklaren hiermede dat aan de hierondergenoemde persoon het
hierbovengenoemde certificaatnummer is toegekend voor haarlzijn door De Eendragt ontvangen inlegging van:

€

Euro

Zegge

Naam

Adres
Postcode
Banknummer

Ten aanzien van de rentevergoeding en aflossing van dit cerlificaat zijn de regels omschreven in het huishoudelijk
reglement van toepassing. Op vezoek zal U hiervan een exemplaar worden toegezonden.
De Eendragt streeft naar een vergoeding van 4o/o pet jaat over de inleg. De feitelijke rentevergoeding wordt
jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld
Het streven van De Eendragt is om deze inlegging voor aflossing betaalbaar te stellen over het jaar
waaruan het laatste cijfer overeenkomt met het laatste cijfer van het certificaatnummer.
Wij vezoeken U om w'ljzigingen in bovenstaande gegevens (naam/adres) door te geven aan de financiële administratie van De Eendragt.
Het certificaatnummer is opgebouwd uit een letter en drie groepen c'tjfers,
die als volgt zijn ingedeeld: + # **** ****
De eerste ster * geeft de waarde van het certifibaat weer. Hierbij hebben de letters A, B, C, D, E, F, G en H de
betekenis:

voor
voor
C staat voor
D staat voor
A staat
B staat

€, 1O,-€ 50,-€ 100,-€

250,--

€
voor €
G staatvoor €
€
H staat voor
E staatvoor
F staat

500,=-

1000,--

2500,--

5000.-

De tweede 2 sterren, **, geven het nummer van de molen waarin het
bedrag van de inlegging is geïnvêsteerd.
De volgende 6 sierren,

*****, geven de datum weer waarop de

inlegging van het certíficaat is ingegaan.
De laatste 4 sterren, **o, geven weer een per waardesoort oplopend
nummer.

Den Helder,

M.J. Haasnoot

Voozitter

G.K. Harte
Penningmeester

