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DEELNAMEFORMULIER AAN DE RENTELOZE LOTENLENING
Ondergetekende wenst Lokalen KLJ Beerzel VZW te steunen door deelname aan de renteloze
lotenlening.
Door dit formulier in te vullen en te ondertekenen verklaar ik me akkoord met het bijgevoegde
reglement.
U heeft de mogelijkheid om te betalen door overschrijving op rekeningnummer
BE24 7310 4339 4438 of cash betaling.

Mijn gegevens:
Naam:

………..…..…………………………………………………………

Voornaam:

………..…..…………………………………………………………

Adres:

…..…………………………………………………..………………

Tel. Nr:

……..…..……………………………………………………………

Rijksregisternummer:

………..…..…………………………………………………………

Aantal loten van 125 euro:

…..…………………………………………………………

Betalinsgswijze:

O Overschrijving

O Cash

Voor akkoord, ondertekend op …………………….(Datum

Handtekening inschrijver

Formulier terug te bezorgen via mail: bouw@kljbeerzel.be of aan één van de verantwoordelijken.
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*** LOTENLENING ***
REGLEMENT RENTELOZE LOTENLENING VZW LOKALEN KLJ BEERZEL
Ingangsdatum: 15/03/2021
1. De lening wordt uitgegeven door vzw Lokalen KLJ Beerzel, Mechelbaan 233, 2580 Beerzel,
ondernemingsnummer 0669.818.949. De beslissing voor deze lening en dit reglement werden
goedgekeurd op de raad van bestuur .
2. Het geld dat opgehaald wordt via deze lening wordt gebruikt voor de financiering van een deel
van de bouw van een nieuw KLJ Lokaal, gelegen tegen de parochiezaal van 2580 Beerzel.
3. De intekenperiode voor de lening loopt vanaf 15/03/2021 tot en met 31/12/2021, behoudens
vervroegde afsluiting. De uitgifte omvat maximaal 320 loten met een nominale waarde van 125 euro
per lot. De totale uitgifte bedraagt maximaal 40.000 euro. Er wordt geen rente nog enige andere
vorm van vergoeding toegekend. De uitgifteperiode kan door de uitgever vervroegd afgesloten.
4. Eén persoon kan meerdere loten aankopen.
5. De loten worden a pari terugbetaald uiterlijk in de periode 2026 – 2035. Vanaf 2026 zullen er
jaarlijks 10% van het totaal aantal ingeschreven loten, afgerond naar lager geheel, getrokken
worden. Deze loten worden op 1 oktober van het desbetreffende jaar terugbetaald. Deze trekking
vindt plaats op de zondagactiviteit van de 3-daagse van KLJ Beerzel in september, of indien deze
activiteit niet doorgaat, tijdens een andere publieke activiteit van KLJ Beerzel. De trekking is
openbaar en zal aangekondigd worden in publicaties van KLJ Beerzel. De getrokken loten zullen via
plaatselijke publicatie bekend gemaakt worden.
6. De terugbetaling wordt gedaan aan de bezitter zoals deze is opgenomen in het overzichtsregister
of, bij voortijdig overlijden, aan diens rechthebbenden.
7. Elk lot is genummerd en wordt op naam uitgegeven via de registratie van de inschrijver in een
overzichtsregister dat wordt bewaard op de zetel van de vzw. Een lot is geldig mits het beschikt over
een uniek nummer conform de inschrijving in het overzichtsregister, datum van opmaak en
authentieke handtekening van de voorzitter en schatbewaarder van de vzw. In het overzichtsregister
worden de volgnummers, naam, adres en andere gegevens van de inschrijver opgenomen. De
gegevens opgenomen in het register zullen voor geen andere doeleinden gebruikt worden. Door het
deelnameformulier te ondertekenen verklaart u zich er ook mee akkoord dat we uw gegevens
mogen bijhouden in het kader van de lotenlening.
8. Een lot vervalt na uitloting en terugbetaling.
9. De aandelen zijn op naam maar kunnen overgedragen worden. Bij overdracht dient de
oorspronkelijke bezitter de vzw Lokalen KLJ Beerzel schriftelijk, tegen ontvangstbewijs, op de hoogte
te brengen van de naam, het adres en het rijksregisternummer van de nieuwe bezitter. De vzw
Lokalen KLJ Beerzel zorgt voor de overdracht van de titel in het register.
10. De opvolging en het beheer van de lening gebeurt door de raad van bestuur van de vzw. De raad
van bestuur heeft beslissingsbevoegdheid over alle gevallen of situaties die zich in dit kader
voordoen.

