
DEELNEMERSOVEREENKOMST 

 

Ondergetekenden: 

1. de stichting: Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, statutair gevestigd te 

gemeente Renswoude, met adres: (3927 EJ) Renswoude, Buursteeg 2, ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30234587 (de 'Stichting'), 

en 

 

2. [naam + gegevens deelnemer] (de 'deelnemer'), 

 

in overweging nemende: 

- dat partijen in het gebied samen wensen te werken aan een aantal belangrijke thema's en 

ambities, en die samenwerking mede vorm willen geven met behulp van een Stichting; 

- dat de deelnemer de doelstellingen en ambities van de stichting zoals verwoord in de 

statuten en andere uitingen van de stichting onderschrijft; 

- dat de deelnemer bereid is om, met een positief kritische houding, een constructieve 

bijdrage te leveren aan het realiseren van de doelstellingen en ambities; 

- dat de deelnemer is toegelaten tot de stichting als deelnemer [a][b][c] in de zin van artikel 

10.3 van de huidige statuten; 

- dat deze overeenkomst de deelnemersovereenkomst is als bedoeld in artikel 10.4 van de 

statuten van de stichting, 

- dat deelname aan de Stichting onverlet laat dat de deelnemer een eigen, soevereine rol, 

verantwoordelijkheid en bevoegdheid heeft en houdt; 

 

komen het volgende overeen: 

 

1. Aansluiting 

De deelnemer sluit zich aan bij de stichting als deelnemer in de zin van de statuten van de 

stichting. 

 

2. Statuten en reglementen 

2.1.De deelnemer aanvaardt de rechten en verplichtingen van een bij de stichting aangesloten 

deelnemer zoals die voor hem voortvloeien uit: 

a. de statuten van de stichting, en 

b. de reglementen van de stichting die zijn vastgesteld met inachtneming van het in de 

statuten van de stichting bepaalde, zoals die gelden voor alle deelnemers van de stichting, 

waaronder de deelnemer. 

2.2. Met een verwijzing in deze overeenkomst naar de statuten en/of reglementen van de stichting 

wordt bedoeld een verwijzing naar de statuten respectievelijk de reglementen zoals die van tijd tot 

tijd zullen luiden, met als nadrukkelijk gevolg dat de deelnemer ook is gebonden aan wijzigingen 

van de statuten en reglementen van de stichting na inwerkingtreding van deze overeenkomst. 

2.3. De deelnemer verklaart expliciet kennis te hebben genomen van de statuten en andere 

reglementen van de stichting. 

3. Gegevensverstrekking / wijziging van gegevens 

De deelnemer is gehouden de gegevens aan de stichting te verstrekken die nodig zijn voor 

communicatie van (organen van) de stichting met de deelnemer (waaronder in elk geval de 

gegevens als bedoeld in artikel 10.7 van de statuten). De deelnemer geeft wijzigingen in deze 

gegevens onverwijld door aan de stichting. 

 

 



4. Duur van de overeenkomst en beëindiging 

4.1. De deelnemer en de stichting gaan deze overeenkomst voor onbepaalde tijd aan. 

4.2. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege indien de deelnemer ophoudt deelnemer te zijn, 

welke gevallen zijn genoemd in de statuten van de stichting. 

4.3. Het einde van deze overeenkomst laat onverlet elke op grond van de statuten en/of 

reglementen van de stichting op de deelnemer als gewezen deelnemer rustende verplichting. 

5. Inwerkingtreding 

Deze overeenkomst wordt geacht in werking te zijn getreden per de datum van toelating van de 

deelnemer tot de stichting. 

 

Getekend op ______________________ 2019: Getekend op ______________________ 2019: 

 

 

______________________  ______________________ 

 

Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug [deelnemer] 

Voor deze: _______________________ 

 


