
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

VOORBEELD LEDENOVEREENKOMST  
CATEGORIE: LEVERANCIERS 
 
Versie datum: 8 november 2021 
 
 
Ondergetekenden: 

De Coöperatieve streekmotor Puur Betuws U.A., gevestigd te Poppenbouwing 18, 4191 NC 
Geldermalsen. Hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door: Th. Niënhaus (voorzitter), H. Engels 
(secretaris) en M. H. Karssen (penningmeester). 
Hierna te noemen: “Puur Betuws”  
 
NAAM LEVERANCIER gevestigd te xx, xx, 
Hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door: xx 
Hierna te noemen: “Leverancier” 
 
De onderneming NAAM LEVERANCIER wordt ingedeeld bij de ledencategorie van Puur Betuws 
"Telers, boeren, en verwerkers, die producten maken of diensten aanbieden ten behoeve van 
verkoop voor wie de Coöperatie de verkoop van producten en diensten faciliteert".  
 
Puur Betuws en de Leverancier hierna tezamen te noemen “partijen”. 

 
Overwegende dat: 

De Coöperatieve Streekmotor Puur Betuws U.A. een coöperatie is voor en door leden met een 
specifiek profiel.  
Visie en missie 
In de Betuwe, Bommelerwaard en Land van Maas en Waal zijn veel agrarische bedrijven actief die 
producten maken, niet voor de internationale (export)markt, maar juist voor de regionale markt. 
Puur Betuws wil regionale voeding voor iedereen in de Betuwe, Bommelerwaard en Land van Maas 
en Waal toegankelijk maken. Voor de agrarische producenten die hun producten kunnen afzetten 
in korte ketens en daardoor meer marge overhouden op hun producten. Voor de regionale 
consumenten die weer kunnen beleven hoe producten groeien, wat ze ermee kunnen maken en hoe 
ze proeven.  
Puur Betuws heeft als motto "lokaal, sociaal en lekker". Puur Betuws heeft waardering voor alle 
mensen met talenten en wil juist degenen die een achterstand hebben op gebied van werk en 
samenleving mee laten doen. Puur Betuws heeft oog voor verduurzaming van de samenleving op 
het gebied van productie en consumptie van voedsel wat inhoudt dat producenten meegenomen 
worden in het ecologischer produceren van voedsel en herstellen van natuur en landschap en dat 
consumenten meegenomen worden in het consumeren van gezonder en duurzamer voedsel. Op 
deze manier stimuleren we de regionale welvaart, het welzijn en welbevinden van de inwoners van 
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de Betuwe, Bommelerwaard en Land van Maas en Waal, en de gemeenschapszin in de regio. We 
willen bouwen aan een regionale gemeenschap van producenten en gebruikers/afnemers, die 
elkaar waarderen en respecteren, vertrouwen en in transparantie en wederkerigheid hun 
producten en diensten waarderen op basis van eerlijke en transparant opgebouwde prijzen. 
 
Doelstelling 
Puur Betuws heeft als doel om, ten behoeve van haar leden, steeds meer lokaal en ecologisch 
geteeld voedsel te vermarkten, te transporteren en eventueel verder te verwerken. Zo worden 
agrarische producenten en afnemers op een duurzame manier bij elkaar gebracht. De Coöperatie 
Puur Betuws laat zich bij het nastreven van haar doelstelling primair leiden door de kernwaarde 
dat al haar acties de duurzaamheid moeten versterken, van het land, de regio, de bodem, en al het 
leven dat daar afhankelijk van is. Dit houdt in dat vraagstukken betreffende lokale 
voedselproductie of circulaire productieprocessen, nieuwe werkgelegenheid of efficiëntere 
logistiek nooit uitsluitend door economische overwegingen worden bepaald, maar altijd vanuit de 
integrale doelstelling worden bezien. Ook houdt Puur Betuws bij het nastreven van haar 
doelstelling, binnen het kader van een verantwoord ondernemingsbeleid, zoveel mogelijk rekening 
met het maatschappelijk belang en met het belang van de leden en overige betrokkenen bij Puur 
Betuws, een en ander conform het bepaalde in de preambule van de statuten van de Coöperatie 
Puur Betuws. 

 
nemen het volgende in aanmerking:  

Puur Betuws is opgericht om de belangen van haar leden te behartigen met inachtneming van  
bovenstaand karakter en doelstellingen van de Coöperatie; 

I. De Leverancier ondersteunt de doelstelling van de Coöperatie Puur Betuws en houdt 
rekening met de gerechtvaardigde belangen van Puur Betuws;  

II. De Leverancier heeft kennis genomen en is op de hoogte van de werkwijze van de 
Coöperatie Puur Betuws en de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit en behorende 
bij het Lidmaatschap van Puur Betuws, die onder meer blijkt uit de statuten en deze 
overeenkomst.  

 
en komen als volgt overeen:  

• Puur Betuws ambieert haar doelstellingen te bereiken door een breed scala aan activiteiten te 
ontplooien, waaronder, maar daartoe niet beperkt: 

o het (logistiek) ondersteunen van een online marktplaats inclusief lokaal 
distributiesysteem voor verkoop van regionaal voedsel en andere lokale producten; 

o het initiëren en/of ondersteunen van en adviseren bij educatie, ontwikkeling van 
nieuwe teelten, en toerisme. 

• De Leverancier onderschrijft en steunt de doelstellingen van Puur Betuws. 
• Leden van de Coöperatie Puur Betuws verbinden zich door middel van wederkerigheid: door ook 

zonder de verwachting van een onmiddellijke tegenprestatie, diensten te bewijzen aan elkaar 
en aan Puur Betuws, dragen alle leden bij aan de ontwikkeling en het voortbestaan van Puur 
Betuws. 

• De Leverancier gaat een Lidmaatschapsduur aan van minimaal 1 jaar, dat na afloop 
stilzwijgend verlengd wordt met steeds een periode van 1 jaar. Het Lidmaatschapsjaar loopt 
van 1 januari tot en met 31 december. Begint het Lidmaatschap in de periode van 1 januari tot 
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en met 30 juni dan betaalt de Leverancier 100% van zijn contributiejaarbijdrage, begint het 
Lidmaatschap in de periode van 1 juli tot en met 31 december dan betaalt de Leverancier 50% 
van zijn contributiejaarbijdrage. 

• Opzegging van het Lidmaatschap dient te geschieden minimaal 3 maanden voor het einde van 
het kalenderjaar. 

• De contributiebijdrage voor het Lidmaatschap wordt berekend aan de hand van de jaaromzet 
die de Leverancier realiseert via het platform en bedraagt per jaar: € 50 bij een jaaromzet 
minder dan € 1.000; € 100 bij een jaaromzet tussen € 1.000 en € 5.000; en € 150 bij een 
jaaromzet meer dan € 5.000. Eventuele wijzigingen in het bedrag worden in de Algemene 
Ledenvergadering vastgesteld. 

• Puur Betuws ontzorgt de Leverancier rondom de complete logistiek van een bestelling. 
Producten worden opgehaald, tot klantbestelling gebundeld en bij de klant afgeleverd.  

• De Leverancier ambieert om dienstverlening (bestelling - logistiek - facturering) van 
streekproducten zoveel mogelijk via Puur Betuws te laten verlopen. 

• Puur Betuws helpt de Leverancier bij het inrichten van de online winkel.  
• Puur Betuws ontzorgt de Leverancier op het punt van administratie, sales, communicatie en 

marketing. 
• De Leverancier hanteert voor de consumentenshop van Puur Betuws dezelfde eindprijzen als 

die in zijn eigen (web)shops en winkel. 
• De leveringsvoorwaarden van Puur Betuws voor consumenten en zakelijke afnemers en de 

leveranciersovereenkomst zijn van toepassing op alle transacties met de Leverancier.  
• Puur Betuws is trots op haar leden en geeft de Leverancier een gewaardeerde plaats op haar 

website, en doet dat ook tijdens relevante presentaties aan derden. Puur Betuws plaatst ca. 4 
keer per jaar een bericht over (de activiteiten van) de Leverancier op sociale media. 

• Puur Betuws geeft de Leverancier inclusief zijn personeel minimaal 1 keer per jaar training en 
ondersteuning op relevante thema’s die regionale voedselvoorziening en de verdere 
verwaarding daarvan betreffen;  

• De Leverancier stelt in overleg zijn bedrijf open voor publieksdagen, evenementen en /of 
bijeenkomsten van Puur Betuws. 

• De Leverancier neemt in overleg deel aan markten, workshops voor publiek en bijeenkomsten 
waar kennisoverdracht naar collega’s, afnemers en/of de consument centraal staat. 

 
Aldus overeengekomen en getekend te (plaats) ______________________ op (datum) ______________________ 
 
 
Door: 
NAAM LEVERANCIER   Theo Niënhaus, voorzitter van Puur Betuws 
 
 
     Hilde Engels, secretaris van Puur Betuws 
 
 
     Marieke Karssen, penningmeester van Puur Betuws 


