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Opdrachtbevestiging 
 

1. Jouw gegevens als Opdrachtgever: (dit kan nog niet de coöperatie in oprichting zijn) 
 
 
Bedrijfsnaam: _________________________________________________________________________ 
 
Eigenaar/bestuurder: _________________________________________________________________ 
 
adres, PC en plaats ___________________________________________________________________ 
 
E-mail: _______________________________________________________________________________ 
 

 
2. Welk type coöperatie wil je oprichten? (vink het gewenste type aan) 
 

� 

 

Een ondernemerscoöperatie, faciliterende coöperatie, 
investeringscoöperatie, energiecoöperatie of werknemerscoöperatie* 

€ 1290 

� Een Start-up coöperatie, WTZi coöperatie of Social enterprise coöperatie € 1490 
 

* Bij een werknemerscoöperatie raden wij een apart arbeidsrechtelijk consult aan vanaf € 450 
 
De uitgebreide beschrijvingen van de verschillende pakketten en de onderdelen die er bij horen 
zijn te vinden op onze website www.cooperatieexpert.nl. Alle prijzen zijn exclusief BTW. 
 
De coöperatie wordt bij volmacht opgericht bij een door de Coöperatie expert ingeschakelde 
notaris. Er is dus geen zitting bij de notaris. Binnen het genoemde tarief valt de oprichting door 
minimaal 2 en maximaal 4 oprichters, mits één volmacht per oprichter voldoende is, en alle 
volmachtgevers bij het oprichtingsgesprek aanwezig zijn. De notaris zal een afschrift van de 
oprichtingsakte toesturen en de inschrijfformulieren naar Kamer van Koophandel doorzenden. 
De Kamer van Koophandel brengt voor de inschrijving aan de coöperatie zelf 50 euro aan 
kosten in rekening.  
 
3. Vergoeding en betaling 
De vergoeding voor het pakket zoals hierboven weergegeven wordt direct na het 
oprichtingsgesprek gefactureerd. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Indien de vergoeding 
nog niet betaald is, zal de akte bij de notaris nog niet gepasseerd worden.  
 
Indien tijdens het oprichtingsgesprek wordt besloten om niet verder te gaan met de oprichting, 
bedraagt de vergoeding voor het gesprek € 450,- exclusief BTW. Indien de Opdrachtgever in 
een later stadium besluit om niet door te gaan met de oprichting, dan verrekenen we de tot dan 
toe gedane werkzaamheden en geleverde documenten. 
 
Indien de Opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn betaald heeft, wordt hij van 
rechtswege geacht in verzuim te zijn zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling nodig is 
en kan de wettelijke (handels)rente in rekening worden gebracht.  
 
Tijdens het proces kan blijken dat aanvullende werkzaamheden nodig zijn, bijvoorbeeld voor 
aanpassingen in onze modelstatuten of overeenkomsten, of dat er meer dan één ronde met 
vragen of revisies nodig is. De kosten hiervoor bedragen 150 euro per uur, reistijd wordt 
daarbij voor de helft van de tijd gerekend. Voor tijd benodigd buiten overleg met de 
opdrachtgever om, zullen we goed als mogelijk vooraf een inschatting doen. 

 

4. Geheimhouding en Intellectuele eigendomsrechten 

De Coöperatie expert is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en 
gegevens van de Opdrachtgever. De Coöperatie expert zal in het kader van de opdracht alle 
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mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de 
Opdrachtgever. De adviseur zal vragen of hij/zij een foto mag nemen van de oprichters/leden. 
Indien hieraan wordt meegewerkt, betekent dit ook toestemming voor het plaatsen van een 
vermelding van de nieuwe coöperatie met de foto op de website van de Coöperatie expert. 
Waar het gaat om het opslaan van persoonsgegevens, heeft de Coöperatie expert een privacy 
statement gepubliceerd. Dit is te vinden via https://www.cooperatieexpert.nl/privacy.  
 
De Opdrachtgever erkent de intellectuele eigendomsrechten van de Coöperatie expert op de te 
leveren diensten. De door de Coöperatie expert geleverde informatie en documenten zullen 
door de Opdrachtgever alleen worden gebruikt binnen de eigen ledenkring en andere direct 
betrokkenen en niet worden verstuurd aan grote groepen of op het internet worden geplaatst 
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Coöperatie expert. Hij/zij zal deze 
verplichting ook opleggen aan de overige (beoogde) leden van de coöperatie en verdere 
betrokkenen bij het adviesgesprek. Bij overtreding van deze bepaling kan schade (waaronder 
gederfde inkomsten) op de Opdrachtgever verhaald worden. 
 

5. Aansprakelijkheid 

De Coöperatie expert is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de geleverde diensten,  
indien deze aan haar toerekenbaar zijn. Deze aansprakelijkheid wordt voorts beperkt tot 
maximaal de hoogte van de vergoeding voor de geleverde dienst waaraan de tekortkoming zich 
bevindt. Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade wordt geheel uitgesloten. Indien de 
opdrachtgever wijzigingen aanbrengt in de geleverde documenten of teksten, en daardoor 
schade ontstaat, is de Coöperatie expert daarvoor niet aansprakelijk.  
 
Het kan zijn dat gewijzigde wet- en regelgeving, nieuwe jurisprudentie en/of gewijzigd beleid 
van overheidswege, de Belastingdienst daaronder mede begrepen, onze producten onjuist of 
niet meer toepasbaar maakt. De Coöperatie expert is daarvoor niet aansprakelijk. De 
Opdrachtgever kan dan geen aanspraak maken op restitutie.  
 
6. Geschillenregeling en toepasselijk recht 
Op deze opdracht is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden 
voorgelegd aan de rechter te Utrecht. Maar liever lossen we het in onderling overleg op.  
 

Naam:      Handtekening Opdrachtgever: 

Datum:  


