HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 1. Algemene bepalingen
1. De coöperatie genaamd Coöperatie Best Dental Buy U.A., hierna te noemen BDB is bij
notariële akte opgericht op d.d. 30 december 2013 en is gevestigd te Vleuten.
2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de
statuten van de coöperatie.
Artikel 2. Leden
De coöperatie bestaat uit:
- leden met meervoudige stembewijzen;
- leden met enkelvoudige stembewijzen.
Artikel 3. Het lidmaatschap
1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de
secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te
vullen: praktijknaam, naam, voornaam (voluit), voorletters, adres, postcode, woonplaats,
geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer en indien van
toepassing aanleveren van een kopie inschrijving Kamer van Koophandel.
2. Elk lid koopt een aandeel in de coöperatie van € 1.000,- dat als ledenkapitaal in de balans
van de onderneming zal worden verwerkt.
3. Bij beëindiging van het lidmaatschap zal onder aftrek van kosten en verrekening van
eventuele rekening couranten dit ledenkapitaal worden gerestitueerd.
4. Jaarlijks is het lid contributie verschuldigd voor het betalen van de vaste kosten. De hoogte
hiervan wordt vastgesteld door het bestuur. Het bedrag is vastgesteld op € 250,- excl. BTW per
jaar.
5. Voor het eerste jaar worden startkosten van € 250,- excl. BTW in rekening gebracht.
6. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de coöperatie wensen te worden
toegelaten, een ledencertificaat en een ledenregister krijgen en worden ingeschreven in het
nationale ledenregister van de Ondernemersraad.
Artikel 4. Aanneming van leden
1. Het lidmaatschap wordt verkregen door een bestuursbesluit. De secretaris zal dit besluit
uitvoeren. De secretaris kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren.
Artikel 5. Rechten en plichten van leden
1. Bij toetreding krijgt het lid een exemplaar van het huishoudelijk reglement.
2. Ieder lid heeft altijd het recht van inzage in de statuten.
3. De coöperatie kan haar leden niet verplichten tot het aangaan van aankopen.
4. De leden krijgen jaarlijks een overzicht van de aankopen die zij gedaan hebben.
Artikel 6. Prijsbepaling
1. De producten worden geleverd tegen de actuele prijs van Hofmeester Dental
minus een vaste korting van 15%.
Artikel 7. Winst en Dividend

1. Na afloop van elk boekjaar zal het bestuur een voorstel aan de ALV doen wat aan winst kan
worden uitgekeerd.
2. Bij het uitkeren wordt uitgegaan van winst na aftrek van kosten.
3. 70% van de winst zoals in punt 7.2 omschreven wordt uitgekeerd onder de leden.
4. Elk lid heeft recht op winstuitkering afhankelijk en naar rato van de omzet die het lid via de
coöperatie heeft gemaakt.
5. Wanneer het bestuur dit nodig acht, is het mogelijk bij een relatief hoge winst na een half
jaar een tussenbalans op te maken en eerder winst uit te keren.
Artikel 8. Betaling
1. Elk lid van de coöperatie is verplicht via Automatische Incasso te betalen.
2. Het te betalen bedrag zal 1 week na versturen van de factuur worden afgeschreven.
3. Het lid moet zorgen dat er voldoende saldo op zijn rekening staat om het bedrag af te
kunnen schrijven. Als dit niet in orde is kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.
Als dit regelmatig voorkomt heeft het bestuur het recht deelname aan volgende bestellingen
te weigeren of het lidmaatschap op te zeggen.
Artikel 9. Levering
1. Alle leveringen zullen per lid op 1 adres geleverd worden.
2. Als een lid graag op meerdere adressen geleverd wil hebben, zal daar € 250,- excl. BTW per
locatie voor in rekening worden gebracht.
Artikel 10. Productkeuze
1. De leden zullen er zoveel mogelijk naar streven om dezelfde producten te gebruiken om een
zo’n hoog mogelijke korting te bedingen bij de leveranciers.
2. Er zullen alleen kwalitatief goede producten worden ingekocht die voldoen aan de
Nederlandse en waar nodig Europese wetgeving.
Artikel 11. Bestellingen
1. De producten kunnen afhankelijk van het product per maand, kwartaal of half jaar besteld
worden. Hiervoor is een jaarkalender beschikbaar.
Artikel 12. Bestuur
1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter en een secretaris/penningmeester.
2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten en in het
huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
a. de algemene leiding van zaken;
b. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
c. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
d. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de coöperatie;
Het bestuur:
e. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij zij deze taak aan een
ander heeft overgedragen;
f. voert de correspondentie, ondertekent alle van het bestuur uitgaande stukken, is verplicht
afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren;
g. heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die het bestuur van
coöperatiewege zijn toevertrouwd;

h. zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
i. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en
reglementen.
j. beheert de gelden van de coöperatie;
k. zorgt voor het innen van de aan de coöperatie toekomende gelden en draagt zorg voor alle
door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
l. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
m. brengt in de algemene ledenvergadering verslag uit van de financiële toestand en legt
daarbij
verantwoording af over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het
afgelopen
coöperatiejaar en overlegt over de begroting voor het komende coöperatiejaar.
n. vergadert tenminste éénmaal per jaar. Daarenboven vergadert het bestuur zo
dikwijls als het bestuur dit nodig acht.
Artikel 13. Materialen werkgroep
1. Er wordt een materialen werkgroep opgericht waarin het bestuur deelneemt aangevuld met
minimaal 2 leden. Deze werkgroep bepaalt welke producten door de coöperatie zullen worden
ingekocht.
Artikel 14. Aansprakelijkheid van de leden
1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de coöperatie
aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of
hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het
tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.
Artikel 15. Wijziging van het huishoudelijk reglement
1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de
algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar
wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping
tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het
voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe
geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de
vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het
huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering een afschrift hiervan aan alle
leden toegezonden.
3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste de meerderheid
van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste de meerderheid
van de leden aanwezig is. Indien dit quorum niet aanwezig is, wordt binnen een half uur
daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over dat voorstel,
ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk
reglement wordt genomen, mits met meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
Artikel 16. Slotbepalingen
1. Ieder lid en coöperatieorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan
de leden. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden
in werking 14 dagen na het bekend maken aan de leden.
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de coöperatie 03 november 2014
Namens het bestuur van de coöperatie.

