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Onder voorbehoud van instemming door de algemene ledenvergadering heeft het bestuur van de
Vereniging Bedrijvenpark Borchwerf in zijn vergadering van 9 augustus 2006 zijn besluit van
7 februari 2006 inzake de door de leden jaarlijks verschuldigde contributie ten behoeve van het
parkmanagement aldus gewijzigd, gelet op de voorziene lagere kosten van parkmanagement met
behoud van de beoogde kwaliteit:

Artikel 1

1.
Elk lid is een vast bedrag per jaar verschuldigd en een variabel bedrag, afhankelijk van het aantal
m2 op Bedrijvenpark Borchwerf aangekochte grond.

2.
Gedurende 12 maanden, ingaande op de datum van het grondtransport, te weten de koopdatum van
de grond op Bedrijvenpark Borchwerf, is het lid geen contributie verschuldigd.

3.
Met inachtneming van het bepaalde in lid 2 zijn de leden die zich gevestigd hebben op de velden C
en D van Bedrijvenpark Borchwerf in het jaar 2007 vijftig procent van de contributie verschuldigd
als bedoeld in artikel 2.

4.
Met inachtneming van het bepaalde in lid 2 zijn de leden die zich gevestigd hebben op veld A van
Bedrijvenpark Borchwerf in het jaar 2007 en in het jaar 2008 vijftig procent van de contributie
verschuldigd als bedoeld in artikel 2.

5.
Met inachtneming van het bepaalde in lid 2 zijn de leden die zich gevestigd hebben op veld F van
Bedrijvenpark Borchwerf in het jaar 2007, in het jaar 2008 en in het jaar 2009 vijftig procent van de
contributie verschuldigd als bedoeld in artikel 2.

6.
De hoogte van de contributie als bedoeld in artikel 2 wordt jaarlijks gei'ndexeerd op basis van het
prijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

7.
Ingevolge de Wet Omzetbelasting wordt de door de Vereniging Bedrijvenpark aan haar leden
opgelegde contributie belast met omzetbelasting.

8.
De jaarlijkse contributie wordt de leden in januari van elk jaar in rekening gebracht met een
betaaltermijn van maximaal dertig dagen.

9.
Uiterlijk in december, voorafgaand aan het nieuwe contributiejaar, roept het bestuur van de
Vereniging Bedrijvenpark Borchwerf een algemene ledenvergadering bijeen, waarin de hoogte van
de contributie voor het nieuwe contributiejaar door de algemene ledenvergadering wordt
vastgesteld.
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Artikel 2

1.
Elk lid is een vast jaarlijkse contributie verschuldigd van € 1.800,-- (achttienhonderd euro's),
uitgaande van het jaar 2007.

2.
Onder verwijzing naar artikel 1, lid 1, en uitgaande van het jaar 2007 zijn de leden in aanvulling op
het eerste lid aan contributie verschuldigd:

a. Voor de eerste
b. Voor de tweede
c. Voor de derde
d. Voor de vierde
e. Voor de vijfde
f. Voor de zesde
g. Vanaf de zevende
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Aldus besloten,
Namens het bestuur van de Vereniging Bedrijvenpark Borchwerf,

Oud £astel£9 augustus 2006,
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