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Samenvatting GlaswebVenray Ledencertificaat
Bij deze informeren wij u over de mogelijkheid om lid te worden van Coöperatie GlaswebVenray U.A.
Deze brief is een samenvatting van het gedeelte ´ledencertificaat´ in het informatiememorandum.
Het volledige informatiememorandum is op te vragen via info@glaswebvenray.nu of te downloaden
via https://www.glaswebvenray.nu/informatie/ledencertificaten-en-obligaties
Coöperatie GlaswebVenray U.A. is een coöperatieve vereniging opgericht door wijk- en dorpsraden
van gemeente Venray en dorp Holthees naar Nederlands recht met uitgesloten aansprakelijkheid,
statutair gevestigd te Venray.
Het doel van de vereniging is de gehele gemeente Venray en dorp Holthees te voorzien van een
glasvezelnetwerk. Elke inwoner en ondernemer in dit doelgebied wordt de mogelijkheid aangeboden
om aan te sluiten op het open glasvezelnetwerk van GlaswebVenray. Eind 2017 is gestart met de
aanleg van fase 1 van dit glasvezelnetwerk in de kerkdorpen van gemeente Venray en dorp Holthees.
Naar verwachting starten we medio 2021 met de aanleg van fase 2 de Wijken van Venray.
Waarom lid worden van GlaswebVenray?
GlaswebVenray is een coöperatieve vereniging. Alle leden krijgen zeggenschap via de ledenraad. Elk
lid kan gekozen worden om plaats te nemen in de ledenraad. Leden die geen zitting hebben in de
ledenraad kunnen hun stem kenbaar maken via het lid in de ledenraad. Uit elk dorp / wijk dat
aangesloten is op glasvezel van GlaswebVenray wordt één lid in de ledenraad gekozen. Als lid krijgt u
dus medezeggenschap over het glasvezelnetwerk van de Coöperatie GlaswebVenray U.A.
Ledencertificaten
Een ledencertificaat kost eenmalig €50,- excl. €1,50 eenmalige administratiekosten. Het
ledencertificaat staat op naam en adres van de (rechts)persoon die een actieve klantaansluiting heeft
bij Coöperatie GlaswebVenray U.A. Het lidmaatschap is eeuwigdurend als er een actieve
klantaansluiting aan verbonden is. Bij overlijden of verhuizen buiten het aanleggebied komt het
lidmaatschap te vervallen en wordt de inleg teruggestort. De algemene ledenvergadering kan besluiten
de ledencertificaten te beëindigen en de bijbehorende vergoeding aan de leden terug te storten.
Voordelen voor leden
Elk lid krijgt de mogelijkheid om via de ledenraad zeggenschap in de vereniging te krijgen. Bij winst
wordt deze jaarlijks achteraf op het ledencertificaat bijgeschreven, tenzij de ledenraad anders besluit.
Als lid profiteert u dus optimaal van de voordelen van de vereniging.
Kan iedereen lid worden?
Iedereen die aangemeld is als klant van GlaswebVenray kan zich inschrijven voor een ledencertificaat.
Per klantadres in combinatie met een abonnement kan één ledencertificaat afgenomen worden met
een maximum van 5 ledencertificaten per klant.
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Loopt u als lid risico?
De Coöperatie GlaswebVenray U.A. is een vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid. Dit betekent
dat u in het slechtste geval de eenmalige lidmaatschapskosten van € 50,- + € 1,50 kwijtraakt.
Wanneer betaalt u het ledencertificaat?
U betaalt het ledencertificaat zodra de aanleg gerealiseerd is en uw glasvezelaansluiting actief is.
Hierbij wordt gecontroleerd of u op dat moment ook een actieve klantaansluiting met abonnement
heeft. Minimaal 5 dagen voordat wij het geld van uw rekening incasseren ontvangt u schriftelijk bericht
van Coöperatie GlaswebVenray U.A.
Hoe kunt u inschrijven als lid?
U kunt lid worden door het invullen en ondertekenen van het ledencertificaat inschrijfformulier. Dit
inschrijfformulier is als bijlage bij deze brief gevoegd. Het is ook mogelijk om digitaal aan te melden
via: https://www.glaswebvenray.nu/formulier/ledencertificaat . Uw aanvraag is pas geldig als wij het
inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend hebben ontvangen.
Notering
Er zal geen publieke notering plaatsvinden.
Heeft u vragen of hulp nodig?
Wanneer u na het lezen van deze samenvatting en het informatiememorandum nog vragen heeft kunt
u contact met ons opnemen. Dit kan door een mail te sturen naar: info@glaswebvenray.nu
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
Als lid investeert u in een maatschappelijk belang: ‘betrouwbaar internet in de hele gemeente
Venray en dorp Holthees’.
Hopelijk mogen wij ook U als lid begroeten.

*De verkoop van deze ledencertificaten valt niet onder van artikel 3 van de Prospectusrichtlijn 2003/71/EG en is niet
aangemeld bij de AFM. De aankoop en belegging valt dus buiten AFM-toezicht. Coöperatie GlaswebVenray U.A. heeft daarom
ook geen vergunning en prospectus nodig. Wel hebben we een informatiememorandum. Lees dit informatiememorandum
grondig door voordat u overgaat tot inschrijven op ledencertificaten. We verwachten van kopers van de ledencertificaat dat
zij voldoende deskundig en professioneel zijn om de aard en risico's op de juiste waarde in te schatten. Mocht dit niet het
geval zijn, raden wij u aan om eventueel extern advies hiervoor in te winnen.
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