
 

 

 

BIJLAGE A 

AANVRAAGFORMULIER FINANCIERINGSREGELING 

 

DE ONDERGETEKENDE(N): 

 

(Bedrijfs)naam  

Adres  

Postcode/woonplaats  

Kamer van Koophandel-

nummer 

 

Lidnummer FromFarmers  

Klantnummer(s)  

ForFarmers 

 

BTW-nummer  

Bestuurders/vertegen-

woordigers/eigenaar(s) 

 

Geboortedatum en - 

plaats eigenaar(s) 

 

Telefoonnummer (/mobiel 

nummer): 

 

E-mailadres:   

 

Verklaart: 

 lid te zijn van Coöperatie FromFarmers en een deel van de voor zijn bedrijf benodigde dier-

voeders en bijproducten van ForFarmers en/of haar dochterondernemingen in Nederland af te 

(gaan) nemen voor de benutting van de voerequivalenten; 

 dat ondergetekende in de vijf jaren voorafgaand aan de aanvraag niet langer dan één jaar 

aaneengesloten voerequivalenten op naam heeft gehad en/of kan aantonen dat sprake is van 

een uitbreiding van het totaal aantal van de door zijn bedrijf te benutten voerequivalenten; 

 dat hij/zij verwacht in staat te zijn minimaal 90% van de hierna gemelde voerequivalenten te  

kunnen benutten door - en ten behoeve van zijn/haar eigen bedrijf door afname van producten 

van ForFarmers en/of haar dochterondernemingen in Nederland; 

 geen betalingsachterstand te hebben bij ForFarmers en/of haar dochterondernemingen en 

hierbij akkoord te verlenen aan Coöperatie FromFarmers om dit te controleren bij ForFarmers; 

 

 



 

 

 

 in het kader van de geldlening, bereid te zijn de hierna gemelde voerequivalenten te verpan-

den aan Coöperatie FromFarmers en dat deze voerequivalenten niet anderszins (bij voorbaat) 

zijn of zullen worden verpand; 

 kennis te hebben genomen van de Financieringsregeling en de daarop van toepassing zijnde 

voorwaarden. 

Wenst in aanmerking te komen voor: 

een geldlening in het kader van de Financieringsregeling voor de aankoop van ______________  

(minimaal 100 en maximaal 6.000) voerequivalenten op het handelsplatform dat wordt geëxploiteerd 

door Captin.  

 

Is er sprake van een nieuwe aanvraag of betreft het een uitbreiding van het totaal aantal van de door 

uw bedrijf te benutten voerequivalenten?  

 

Antwoord: _______________________________________________________________ 

Wenst u in aanmerking te komen voor een rentevaste periode van 1 jaar of van 5 jaar (op de website 

staan de hiervoor geldende rentepercentages)? 

 

Antwoord: __________________________________________________________________ 

Wenst u m.b.t. aflossing (zie 1.6 van de regeling) in aanmerking te komen voor KEUZE 1 of voor KEUZE 

2?  

 

Antwoord: ___________________________________________________________________________ 

 

Ondergetekende is ermee bekend dat: 

 Coöperatie FromFarmers de aanvraag zal beoordelen en hierover zal besluiten binnen dertig (30) 

dagen na de datum van ontvangst van dit formulier (het honoreren van aanvragen is mede af-

hankelijk van de beschikbaarheid van voerequivalenten, financiële middelen en de financiële situ-

atie van de aanvrager); 

 Het bedrag dat eventueel wordt gefinancierd per aan te kopen voerequivalent (i) wordt vastge-

steld op de gemiddelde prijs van een voerequivalent in de dertig (30) handelsdagen voorafgaand 

aan een door Coöperatie FromFarmers te bepalen datum die ligt na de datum van de aanvraag 

en (ii) moet worden aangewend uiterlijk op 30 november van dit jaar; 

 Voerequivalenten thans uitsluitend nog recht geven op eventuele resultaatuitkeringen (en niet 

(meer) op bijschrijvingen op participatierekeningen); 

 Betaling van rente en aflossing ook moet plaatsvinden ingeval dat resultaatuitkeringen op voer-

equivalenten onvoldoende mochten blijken te zijn; 

 Voerequivalenten in het kader van de geldlening zullen worden verpand aan Coöperatie FromFar-

mers en dat aanvullende zekerheid gesteld dient te worden als de waarde van de verpande voer-

equivalenten op enig moment lager is dan het bedrag van de geldlening; 

 Coöperatie FromFarmers geen advies geeft over de (aankoop van) voerequivalenten en niet 

optreedt als tussenpersoon tussen de aanvrager en Captin. Coöperatie FromFarmers verleent 

geen assistentie bij het aankopen van voerequivalenten of het inleggen van orders. Gezien 

het voorgaande zijn er geen vergunningsverplichtingen van toepassing op Coöperatie 

FromFarmers; 

 



 

 

 

 In het kader van deze Financieringsregeling onder ‘eigen bedrijf’ wordt verstaan de agrarische 

onderneming die wordt gedreven voor rekening en risico van de Debiteur; 

 In alle gevallen waarin de Financieringsregeling niet voorziet, beslist het bestuur van Coöpera-

tie FromFarmers. Tegen een dergelijke beslissing is beroep mogelijk bij de auditcommissie 

van Coöperatie FromFarmers; 

 Coöperatie FromFarmers, in verband met de voerequivalenten die zijn uitgegeven, een pros-

pectus heeft opgesteld. De prospectus is verkrijgbaar via de website www.fromfarmers.eu. 

 

Getekend te __________________________ op ______________________________ 

 

 

________________________ 

Naam Aanvrager(s) en bedrijf 

 

 

(Ingeval van een samenwerkingsverband dienen alle partners mee te tekenen) 

 

 

Dit formulier kunt u sturen naar: Coöperatie FromFarmers U.A., Kwinkweerd 12, 7241 CW  LOCHEM of 

per e-mail naar info@fromfarmers.eu. 

 

 

 


