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1. Door storting van een bijdrage via de investeringsgift aan Be Bio Base v.z.w., stem ik in lid te worden van 

deze organisatie en ondersteun ik de missie en doelstellingen van de vereniging 

2. Mijn bijdrage als lidgeld mag door Be Bio Base v.z.w. worden gebruikt in welke vorm dan ook voor de 

ondersteuning van haar werking, missie en doelstellingen. 

3. Be Bio Base v.z.w. gebruikt het lidgeld van de leden ter ondersteuning van bio base projecten en, 

projecten die duurzame hernieuwbare natuurlijke grondstoffen produceren, vnl. via agroforestry. 

4. Be Bio Base v.z.w. werkt volgens het principe, leden helpen leden. Het lidgeld van de leden wordt gebruikt 

ter ondersteuning van projecten van andere leden en partners. 

5. De leden en partners die steun ontvangen van Be Bio Base v.z.w., verklaren zich bereid die steun via 

onderlinge afspraken terug te betalen. De voorwaarden, termijn, hoogte van bijdrage worden per project 

besproken en vastgelegd. 

6. Elk lid kan bij het opzeggen van zijn lidmaatschap zijn lidgeld opvragen na een termijn van vijf jaar, aan de 

waarde en voorwaarden die op dit moment gelden (zie 7). Voor lidmaatschap langer dan vijf jaar, kan het 

lid alle bedragen opvragen ouder dan vijf jaar, voor lidmaatschap korter dan vijf jaar, dient telkens de 

periode x+5 te worden afgewacht. 

7. Be Bio Base v.z.w. werkt op basis van vertrouwen en volgens het principe, leden helpen leden. De 

investeringsgift is een hulpmiddel om de doelstellingen en missie van de vereniging te bewerkstelligen. 

De investeringsgift is in geen enkel geval een beleggingsproduct, bancair product of lening. Be Bio Base 

v.z.w. streeft er echter naar dat op basis van vertrouwen de leden elkaar helpen. Een waterdichte garantie 

op 100% terugbetaling van de investeringsgift(en) of tegemoetkomingen voor geleverde diensten kan 

echter niet worden geboden. De leden die een investeringsgift geven doen dit in het volste vertrouwen 

en zijn zich bewust van de risico’s. Be Bio Base v.z.w. spoort al haar leden aan tot gezond verstand en gaat 

er van uit dat de bedragen die de leden wil geven als investeringsgift, bedragen zijn die ze momenteel 

kunnen missen, en niet noodzakelijk zijn voor hun dagelijks levensonderhoud, noch op korte, noch op 

langere termijn. De leden dienen er zich ook van bewust te zijn dat ze na vijf jaar een lager bedrag kunnen 

terugkrijgen van hun initiële investeringsgift, of zelfs helemaal niets.  

8. De filosofie van de investeringsgift, zit vervat in het woord zelf. Zie uw bijdrage in eerste instantie als een 

gift, een steun om duurzame projecten te verwezenlijken met een kans op een meer- of minwaarde op 

dit bedrag. Be Bio Base v.z.w. werkt samen met betrouwbare partners en kiest samen met hen voor 

degelijke projecten, met hoog engagement en verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen. De 

bijdrage wordt wel degelijk gebruikt als een investering, een steun in projecten met het oog op resultaten. 

Be Bio Base v.z.w. stelt alles in het werk om voor alle partijen resultaten te boeken. Er is dus een kans dat 

er een deel terugvloeit van de investeringsgift. Echter geen waterdichte waarborg of verplichting. 

9. Elk lid heeft het recht op inzage van zijn persoonlijke gegevens in de databank van Be Bio Base v.z.w.. 

Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk gebruikt en niet ter beschikking gesteld van derden buiten de 

project partners, nog voor eender andere doel gebruikt dan voor de doelstellingen van Be Bio Base v.z.w.. 

10. Elk lid ziet af van elk recht op kapitaalsgarantie van de gestorte bijdragen en investeringsgiften. Elk lid 

begrijpt ten volle de risico’s verbonden aan het gebruik van de lidgelden als investering in duurzame 

projecten. Aan ieder lid kan gevraagd worden om extra diensten te leveren ter ondersteuning van de 

werking van Be Bio Base v.z.w. gekoppeld aan een meerwaarde op de investeringsgift. Het lid kan geen 



enkel recht uitoefenen op Be Bio Base v.z.w., nog door bewaring, beslag, op roerende of onroerende 

goederen van de organisatie ter eis op terugbetaling van de gestorte investeringsgiften.  

11. Be Bio Base v.z.w. is een vereniging zonder winstoogmerk. Be Bio Base v.z.w. wil wel degelijk winst maken 

op de diensten die het verleent, echter deze winst wil Be Bio Base v.z.w. maximaal ten goede laten komen 

aan de werking van de organisatie. Een deel van de winsten zullen worden gebruikt om reserves aan te 

leggen. 

12. Be Bio Base v.z.w. is gevestigd in België, is internationaal actief. Elk geschil valt onder het Belgische Recht. 
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