OVEREENKOMST TOT KAPITAALSTORTING VOOR DE AANKOOP VAN EEN
MESTVERWERKINGSINSTALLATIE TUSSEN
Mineralen Afzet Coöperatie Elsendorp, MACE u.a. waarvan de statutaire zetel gevestigd
is te ………………………………..
Hierbij vertegenwoordigd door haar afgevaardigde –
bestuurder de heer F.M. Meulenmeesters
Hierna te noemen.
MACE
EN
De B.V. en/of ……………….…………………. waarvan de statutaire zetel gevestigd is te
……………….. en ingeschreven in het handelsregister van ………………. onder het
nummer …………….
Hierbij vertegenwoordigd door haar zaakvoerder/afgevaardigde – bestuurder de
heer/mevrouw ………………..
Hierna te noemen de producent.
Of, indien de wederpartij geen vennootschap is:
De heer/mevrouw ………………., wonende te
…………………………………………………
Hierna te noemen de producent.
Adres: …………………………………………………………..
Postcode / Plaats: …………………………………………………………..
BRS-nummer: …………………………………………………………..
telnr.: …………………… faxnr.: ……………………………
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VOORWOORD – UITEENZETTING:
In het kader van de beperking en verwerking van drijfmest in Nederland sluiten partijen
een overeenkomst ten behoeve van kapitaal voor aanschaf en /of participatie in een
mestverwerkingsinstallatie.
WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:
Artikel 1 – Definities
Voor de interpretatie van onderhavige overeenkomst worden de hierna volgende termen
als volgt omschreven:


MACE is de coöperatie van veehouders met een mestoverschot



Producent, is de veehouder in Nederland;

Artikel 2 – Voorwerp van de overeenkomst
MACE verbindt zich tegenover de producent om de verkregen kapitaalstorting zoals
omschreven onder artikel 4 aan te wenden ten behoeve van mestverwerking.
MACE verbindt zich tegenover de producent om het verkregen mestverwerkingsrecht dat
voortvloeit uit de kapitaalstorting uit te besteden aan MRE B.V. De voorwaarden die
hiervoor gelden zijn opgenomen in de bijbehorende mestverwerkingsovereenkomst.
De producent verbindt zich ertoe om deze afgesproken hoeveelheid prioritair te laten
verwerken via MACE door MRE B.V.
Artikel 3 – Duur van de overeenkomst
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 10 jaar, te beginnen bij
opstart verwerking.
Artikel 4 – Inlegsom, betaling, verwerkingsrecht
De producent betaalt MACE een éénmalige inlegsom van € 5,00 exclusief 21% btw per
ton drijfmest voor wat betreft de jaarlijks te verwerken tonnen drijfmest. Met deze
kapitaalstorting verkrijgt hij het recht om tijdens de duur van deze overeenkomst het
afgesproken quotum mest te laten afnemen door MRE B.V. De voorwaarden die hiervoor
gelden zijn opgenomen in de bijbehorende mestverwerkingsovereenkomst.
De inlegsom wordt vastgesteld op ……………………. ton drijfmest x € 5,00 =
€ …………………….. euro (excl. 21 % btw). De 1e termijn is reeds betaald bij het
inschrijfformulier. Restant wordt betaald direct na definitieve vergunningverlening voor de
mestverwerkingsinstallatie.

2

Artikel 5 – Toepasselijk recht, bevoegde rechtbanken, nietigheid
Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.
Iedere betwisting in verband met de interpretatie en/of uitvoering van deze overeenkomst
wordt beslecht door de rechtbanken en/of hoven van het gerechtelijk arrondissement die
uitsluitend bevoegd zullen zijn.
Indien één of meer bepalingen van deze overeenkomst nietig zijn of door een rechterlijke
uitspraak worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst van
kracht blijven. Partijen zullen dan een vervangende regeling treffen.
Artikel 6 – Opschortende voorwaarden
De huidige overeenkomst wordt afgesloten onder de opschortende voorwaarden dat
MRE BV wordt opgericht en de benodigde vergunningen verkrijgen worden voor de
verwerkingsinstallatie én de exploitatie daadwerkelijk begint. Zolang deze voorwaarden
niet zijn vervuld heeft de huidige overeenkomst geen enkele uitwerking, met uitzondering
van het voldoen van de € 1,00 per ton.
Indien deze overeenkomst tussentijds wordt beëindigd door de producent, vindt geen
restitutie plaats van de inlegsom.
Deze overeenkomst omvat 3 bladzijden.
Opgemaakt in 2 exemplaren op ……………………. te ……………………
Elke partij verklaart zijn exemplaar ontvangen te hebben.

MACE u.a.,

De producent,

F.M. Meulenmeesters

…………..…………………..
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