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Lidmaatschapsvoorwaarden Holland Holstein Herds 
Wat bieden wij? 

 Ledenbijeenkomsten met boeiende onderwerpen en informatieve gastsprekers; 
 

 Excursies bij leden; 
 

 Jaarvergadering; 
 

 Jaarlijks, in december, de Holland Holstein sHow: de enige open nationale show in 
Nederland! 
 

 Jaarlijks buitenlandse reis/reizen met bezoek aan gerenommeerde fokkers en/of een 
nationale show. 

 
Wat vragen wij? 

 Aanmelden voor het lidmaatschap kan door het invullen van het aanmeldingsformulier op 
de website: www.hollandholsteinherds.nl of door middel van het opgeven van koeien voor 
de show op de website: www.hollandholsteinshow.nl; 
 

 Ieder lid verplicht zich tot betaling van de jaarlijkse contributie van € 150,00; 
 

 Personen/bedrijven die lid worden gelijk met het opgeven van hun dieren voor de show, 
betalen in 1 keer - vóór aanvang van de betreffende show van deelname -     € 50,00 
contributie voor het lopende kalenderjaar tezamen met € 150,00 voor het komende 
kalenderjaar. Dit aanbod geldt alleen voor personen/bedrijven die voorgaande jaren géén 
lid zijn geweest en/of die géén openstaande vorderingen hebben. Is dit wel het geval dan 
betalen deze personen/bedrijven voor het lopende kalenderjaar het volledige bedrag van € 
150,00; 
 

 De Holland Holstein Herds maakt voor de betaling van de contributie gebruik van 
automatische incasso. Voorafgaand aan de incasso ontvangt u een factuur. U bent officieel 
lid wanneer het contributiegeld is voldaan; 
 

 Betaling van facturen van deelname aan reizen en dergelijke geschiedt binnen 14 dagen 
zoals op de factuur staat aangegeven; 
 

 Indien u in gebreke blijft een factuur tijdig te betalen, is de debiteur van rechtswege in 
verzuim; 
 

 Indien de debiteur in gebreke is zijn verplichtingen tijdig na te komen, komen alle redelijke 
kosten ter verkrijging van de betaling (administratieve kosten en wettelijke rente) voor 
rekening van de debiteur. Het bestuur zal dan tevens het lidmaatschap beëindigen; 
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 Indien een persoon/bedrijf het lidmaatschap wenst op te zeggen dient dit schriftelijk te 
gebeuren vóór 1 oktober waarmee het lidmaatschap eindigt op 31 december van het 
lopende kalenderjaar. 


