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op alle door ons verrichte diensten zijn de statuten en het reglement van de coöperatie van toepassing.
the coöperative’s articles of association and rules apply to all our services.

Aanvraag van het lidmaatschap (artikel 8 lid 1 van de statuten)

Aan het bestuur van de Coöperatie voor de scheepvaart Bebeka U.A.

Naam personencombinatie/

Bezoekadres :

Postcode :

Plaats :

Land :

(indien anders dan bezoekadres)

Factuuradres :

Postcode :

Plaats :

Land :

Telefoonnummer :

Mobiel nummer :

Na(a)m(en) vennoten * :

Na(a)m(en) bestuurder(s) * :
:

*(indien van toepassing)

Rekeningnummer (t.b.v. uit te keren kortingen) :

Ten name van :

Ondergetekende verklaart te zijn:

Juridisch eigenaar

vraagt bij deze het lidmaatschap van de Coöperatie voor de scheepvaart Bebeka U.A. aan en verbindt zich jegens de 
coöperatie om na toelating met de coöperatie aan te gaan de overeenkomsten met hen gesloten in bedrijf dat zij te 
dien einde te hunnen behoefte uitoefent of doet uitoefenen als bedoeld in artikel 3 lid 2 sub a en sub b van haar statuten. 

Gegevens vaartuig

Hoofdmotor :

Soort brandstof :

Merk smeerolie :

Type :

Type :

Hoofdmotor :

Soort brandstof :

Merk smeerolie :

Type :

Type :

en verzoekt aantekening te houden van bovengenoemd vaartuig in het ledenregister. 
(Indien u meerdere vaartuigen wilt aanmelden verzoeken we de bovenstaande gegevens van alle betreffende schepen mee te sturen). 

Contactgegevens vaartuig

Telefoonnummer :

Satelliet telefoonnummer :

E-mailadres :

Van vaartuig :  

IMO no. :

Vlag :

Call sign :

Thuishaven :

Bouwjaar :

Specificaties vaartuig

Timecharter Bareboatcharter Vruchtgebruiker
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rechtspersoon :

Oprichtingsdatum :

K.v.K. nummer :

BTW-nummer :

E-mail adres :

Ship manager

the energy
to move forward 

:



Formulier voor aanvraag van en toelating tot het 
lidmaatschap van de Coöperatie voor de scheepvaart 
Bebeka U.A.

Aanvraag van het lidmaatschap (artikel 8 lid 1 van de statuten)

Aan het bestuur van de Coöperatie voor de scheepvaart Bebeka U.A.

Producten en Diensten

Ondergetekende is voornemens om de volgende producten af te nemen via de Coöperatie voor de scheepvaart Bebeka U.A.:

Brandstoffen

Brandstof Kwaliteits Analyses

Brandstof Kwantiteit Controle

Smeermiddelen

Verf

Koelmiddelen

Filters

Chemicaliën, Overlevingspakken, EBBD’s

Gegevens vertegenwoordiger van de lidmaatschapsrechten (artikel 15 lid 2 onder b en lid 3 onder b van de statuten) 

Naam vertegenwoordiger  :

Functie vertegenwoordiger :

Ondertekening

Datum ondertekening Handtekening vertegenwoordiger
(in geval van personencombinatie:  
ondertekening door alle beherende vennoten/
in geval van rechtspersoon: ondertekening door 
personen die bevoegd zijn de rechtspersoon te 
vertegenwoordigen)

Bijlagen
recent uittreksel uit het handelsregister en van recente financiële bescheiden/ volmacht vertegenwoordig(st)er.

Door secretariaat Bebeka in te vullen:

Toelating tot het lidmaatschap (artikel 8 lid 3 van de statuten)

Datum aanvang van lidmaatschap :

Lidmaatschapsnummer :

Datum besluit bestuur :

op alle door ons verrichte diensten zijn de statuten en het reglement van de coöperatie van toepassing.
the coöperative’s articles of association and rules apply to all our services.
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