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Artikel 1	Naam en zetel

Artikel 8

1. D
 e onderlinge waarborgmaatschappij, hierna te noemen: de
maatschappij, draagt de naam: ONDERLINGE BRANDWAARBORG
MAATSCHAPPIJ NOORD HOLLAND U.A.

1. De aanvraag voor een brandverzekering bij de maatschappij geschiedt
op een nader door de Raad van Bestuur bij reglement te regelen wijze.

2. Zij heeft haar zetel te Broek in Waterland, gemeente Waterland.

Artikel 2 	Duur
De maatschappij is opgericht op een januari negentienhonderd twaalf en is
aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 3	Doel
1. D
 e maatschappij heeft ten doel haar leden op onderlinge grondslag te
verzekeren tegen schade aan onroerende en roerende zaken op basis
van de door de maatschappij, ingevolge artikel 22 van deze statuten
vastgestelde verzekeringsvoorwaarden.
2. D
 e maatschappij kan haar bemiddeling verlenen bij het afsluiten van
andere verzekeringen en/of overige financiële diensten en producten.
3. D
 e maatschappij stelt zich voorts ten doel al hetgeen te verrichten dat
met het voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
waaronder het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, alsmede
het besturen van andere ondernemingen met aanverwante activiteiten,
in welke rechtsvorm ook.

Artikel 4 	Werkgebied
Het werkgebied van de maatschappij strekt zich uit over geheel Nederland.

Artikel 5 	Organen
De maatschappij heeft drie organen:
a. de Algemene Ledenvergadering;
b. de Raad van Commissarissen;
c. de Raad van Bestuur.

Artikel 6	leden
1. L eden van de maatschappij zijn de natuurlijke personen of
rechtspersonen die met de maatschappij een overeenkomst van
brandverzekering zijn aangegaan.
2. D
 e Raad van Bestuur is bevoegd verzekeringen gemotiveerd te weigeren.
Tegen dit besluit staat geen beroep open.

2. Wordt een brandverzekering door de maatschappij geaccepteerd,
dan wordt door de maatschappij een door of vanwege de Raad van
Bestuur op te maken en te ondertekenen verzekeringspolis aan de
aanvrager afgegeven. Op dat moment neemt diens lidmaatschap van de
maatschappij een aanvang.
3. Het lidmaatschap van de maatschappij is niet persoonlijk. Het
lidmaatschap van de maatschappij is vatbaar voor overdracht en voor
overgang onder algemene titel, doch slechts in verbinding met de
rechten en plichten uit een brandverzekeringsovereenkomst die het
betreffende lid met de maatschappij heeft afgesloten.

Artikel 9
Bij een brandverzekering ten behoeve van meerdere personen
gemeenschappelijk zal slechts één van hen, door hen zelf bij de aanvraag
van de verzekering aan te wijzen, de rechten verbonden aan het
lidmaatschap van de maatschappij kunnen uitoefenen. Zijn handtekening
en handelingen zullen alle medeverzekerden verbinden. De (mede)
verzekerden zullen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de nakoming van alle
verplichtingen uit het lidmaatschap van de maatschappij voortvloeiende.

Artikel 10
1. Het lidmaatschap van de maatschappij eindigt:
a. zodra alle door het lid met de maatschappij gesloten
brandverzekeringsovereenkomsten zijn geëindigd;
b. door opzegging van het lidmaatschap;
c. door ontzetting uit het lidmaatschap.
2. Een lid kan zijn lidmaatschap uitsluitend (met onmiddellijke ingang)
opzeggen binnen dertig dagen nadat hem een besluit is medegedeeld
tot omzetting van de maatschappij in een andere rechtsvorm of tot fusie/
splitsing als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
3. Indien een lid zijn verplichtingen jegens de maatschappij niet nakomt,
dan wel handelt in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten
van de maatschappij, of de maatschappij op onredelijke wijze benadeelt,
kan hij bij besluit van de Raad van Bestuur ontzet worden uit het
lidmaatschap. Dit besluit wordt, onder vermelding van de feiten waarop
dat besluit gegrond is, bij aangetekende brief door de Raad van Bestuur
aan het betreffende lid meegedeeld.
4. Tegen een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat het lid
gedurende dertig dagen, te rekenen vanaf de dag van verzending van de
in lid 3 van dit artikel bedoelde kennisgeving, beroep open bij de Raad
van Commissarissen. Het beroep wordt per aantekende brief, gericht aan
de maatschappij, ingesteld.

Artikel 7
1. D
 e leden van de maatschappij zijn verplicht tot strikte naleving van
de bepalingen van de statuten en reglementen van de maatschappij,
van alle besluiten van de Algemene Ledenvergadering en van de
voorschriften en maatregelen ter uitvoering daarvan door of vanwege
de Raad van Bestuur vastgelegd of genomen, tenzij deze niet in
overeenstemming mochten blijken te zijn met de bepalingen van de
statuten of reglementen van de maatschappij.
2. D
 egene wiens lidmaatschap van de maatschappij op enige wijze is
geëindigd, is daardoor nimmer ontslagen van de verplichtingen op
grond van bovenstaande verbondenheid ontstaan gedurende het
lidmaatschap van de maatschappij. Hij heeft in geen enkel geval enige
aanspraak op de bezittingen van de maatschappij, noch op teruggave
van gestorte gelden, tenzij elders in deze statuten of in enig reglement
van de maatschappij uitdrukkelijk anders mocht zijn bepaald.
3. Ingeval van beëindiging van het lidmaatschap door ontzetting is de
betrokkene verplicht tot betaling van de premies en omslagen, geheven
over het boekjaar waarin de ontzetting plaatsvindt.

5. In geval van ontzetting uit het lidmaatschap eindigt het lidmaatschap
met het verstrijken van de beroepstermijn of, indien beroep is ingesteld,
op de dag waarop het besluit tot ontzetting wordt bekrachtigd.
Gedurende de beroepstermijn en hangende dit beroep is het lid in de
uitoefening van alle aan het lidmaatschap verbonden rechten geschorst.

Artikel 11 	
Raad van Bestuur: samenstelling en wijze
van benoemen
1. De Raad van Bestuur bestaat uit een door de Raad van Commissarissen
vast te stellen aantal van ten minste één en ten hoogste drie natuurlijke
personen.
2. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd, geschorst en
ontslagen door de Raad van Commissarissen.
3. Ingeval van één of meer vacatures in de Raad van Bestuur behoudt de
Raad van Bestuur zijn bevoegdheden.
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Artikel 12 Raad van Bestuur: taak en bevoegdheden

van het bepaalde in de eerste volzin van dit lid. In vacatures moet zo
spoedig mogelijk worden voorzien.

1. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de maatschappij.
2. D
 e Raad van Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van
registergoederen, mits het besluit wordt genomen met voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
3. D
 e Raad van Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten, waarbij de maatschappij zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
4. D
 e Raad van Commissarissen is bevoegd om reglementen vast te
stellen, te wijzigen en te beëindigen, waarin die onderwerpen met
betrekking tot (het functioneren van) de Raad van Bestuur worden
geregeld, die naar het oordeel van de Raad van Commissarissen (nadere)
regeling behoeven. Deze reglementen mogen niet met de wet of deze
statuten in strijd zijn. In deze reglementen kunnen andere besluiten
dan die in lid 2 van dit artikel zijn genoemd onderworpen worden aan
voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen en/of de
Algemene Ledenvergadering. Die andere besluiten dienen duidelijk te
worden omschreven en schriftelijk aan de Raad van Bestuur te worden
medegedeeld.
5. Erfstellingen mogen slechts beneficiair worden aanvaard.

Artikel 13 Raad van Bestuur: defungeren
Een lid van de Raad van Bestuur defungeert:
a .	door het verstrijken van de bepaalde tijd waarvoor hij benoemd was;
b. door zijn overlijden;
c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
d. door zijn aftreden;
e. door ontslag door de Raad van Commissarissen;
f . door zijn toetreding tot de Raad van Commissarissen.

4. De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd voor
een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door de Raad van
Commissarissen op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden
lid van de Raad van Commissarissen is onmiddellijk en onbeperkt
herbenoembaar, zulks met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van
dit artikel. Het in een tussentijdse vacature benoemde lid van de Raad
van Commissarissen neemt op het rooster van aftreden de plaats in van
degene in wiens vacature hij werd benoemd.
5. De Raad van Commissarissen wijst uit zijn midden een voorzitter, een
vice-voorzitter en een secretaris aan.
6. De leden van de Raad van Commissarissen kunnen geen deel uitmaken
van de Raad van Bestuur.
7. Een lid van de Raad van Commissarissen defungeert:
a. door zijn overlijden;
b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
c. door zijn aftreden (al dan niet volgens het in lid 4 van dit artikel
bedoelde rooster van aftreden);
d. door ontslag door de Algemene Ledenvergadering;
e. door zijn toetreding tot de Raad van Bestuur.
Een besluit tot ontslag als in dit lid bedoeld kan slechts worden genomen
met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste een zodanig
aantal leden van de maatschappij aanwezig is als bevoegd is tot het
uitbrengen van ten minste twee/derde van het maximumaantal door alle
leden van de maatschappij uit te brengen stemmen.

1. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de maatschappij.

8. De Raad van Commissarissen is bevoegd om reglementen vast te stellen
waarin die onderwerpen met betrekking tot (het functioneren van)
de Raad van Commissarissen worden geregeld, die naar het oordeel
van de Raad van Commissarissen (nadere) regeling behoeven. Deze
reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. De
Raad van Commissarissen is tevens bevoegd om dergelijke reglementen
te wijzigen of te beëindigen. Een besluit tot vaststelling, wijziging of
beëindiging van dergelijke reglementen moet met algemene stemmen
worden genomen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van
Commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

2. D
 e vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee leden
van de Raad van Bestuur gezamenlijk.

Artikel 16 Algemene Ledenvergadering

Artikel 14 Vertegenwoordiging

3. T
 egen een handelen in strijd met de leden 1 en 2 van dit artikel kan tegen
derden beroep worden gedaan.

1. Jaarlijks binnen een half jaar na afloop van het boekjaar wordt een
Algemene Ledenvergadering (de jaarvergadering) gehouden, waar in
elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van
baten en lasten.

Artikel 15 Raad van Commissarissen
1. D
 e Raad van Commissarissen heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd
adviseren van de Raad van Bestuur, het toezicht houden op het beleid
van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de
maatschappij, alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden
die in deze statuten aan de Raad van Commissarissen zijn opgedragen of
toegekend.
2. D
 e Raad van Commissarissen bestaat uit een door de Algemene
Ledenvergadering vast te stellen aantal van ten minste drie en ten
hoogste zes natuurlijke personen.
3. D
 e leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd, geschorst
en ontslagen door de Algemene Ledenvergadering. Leden van de Raad
van Commissarissen kunnen ook buiten de leden van de maatschappij
worden benoemd. De leden van de Raad van Commissarissen worden
benoemd uit een bindende voordracht van ten minste een persoon voor
elke vacature, vast te stellen door de Raad van Commissarissen, gehoord
hebbende de Raad van Bestuur. De Algemene Ledenvergadering kan
aan een voordracht het bindend karakter ontnemen bij een besluit,
genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de
geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste een
zodanig aantal leden van de maatschappij aanwezig is als bevoegd is
tot het uitbrengen van ten minste twee/derde van het maximumaantal
door alle leden van de maatschappij uit te brengen stemmen. Alsdan is
de Algemene Ledenvergadering vrij in de benoeming, met inachtneming

2. Verder worden Algemene Ledenvergaderingen gehouden zo dikwijls
als de Raad van Bestuur zulks wenselijk acht of een zodanig aantal leden
van de maatschappij als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende
van de stemmen de Raad van Bestuur schriftelijk verzoekt een Algemene
Ledenvergadering bijeen te roepen. In dit laatste geval dient de Raad van
Bestuur op een termijn van niet langer dan dertig dagen na indiening
van het verzoek deze vergadering bijeen te roepen. Indien binnen
veertien dagen aan het verzoek geen gehoor wordt gegeven, kunnen de
betreffende leden van de maatschappij zelf tot bijeenroeping overgaan.
3. De bijeenroeping van een Algemene Ledenvergadering geschiedt onder
vermelding van de agenda door middel van een advertentie in ten
minste één in het werkgebied van de maatschappij veel gelezen dag- of
weekblad op een termijn van ten minste veertien dagen.
4. Elk lid van de maatschappij kan aan de Algemene Ledenvergadering
voorstellen doen met betrekking tot de onderwerpen ter zake waarvan
de Algemene Ledenvergadering bevoegd is. Deze voorstellen dienen
minimaal acht dagen voor de betreffende Algemene Ledenvergadering
plaatsvindt schriftelijk te zijn ingediend bij de maatschappij.
5. Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden op een door de Raad
van Bestuur aan te wijzen plaats.
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6. In de Algemene Ledenvergadering hebben alleen de leden van de
maatschappij stemrecht. De leden van de Raad van Bestuur en de leden
van de Raad van Commissarissen hebben uitsluitend een adviserende
stem.
7. E lk lid heeft recht op één stem. Blanco en ongeldige stemmen tellen niet
mee voor de bepaling van de meerderheid van stemmen.
8. O
 ver alle voorstellen wordt beslist bij gewone meerderheid van
stemmen, voor zover deze statuten niet anders bepalen; bij staken van
stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
9. B
 ij verkiezing van personen is hij/zij gekozen, die de meerderheid van de
uitgebrachte stemmen heeft verkregen. Indien bij de eerste stemming
niemand de meerderheid van stemmen heeft verkregen, wordt een
tweede stemming gehouden tussen de twee personen die de meeste
stemmen hebben verkregen en is hij/zij gekozen, die bij de tweede
stemming de meerderheid van stemmen heeft verkregen.
10. Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk,
met gesloten briefjes, tenzij de voorzitter van de vergadering besluit tot
mondelinge stemming of tot benoeming bij acclamatie en geen van de
stemgerechtigden zich daartegen verzet.
11. Stemmen bij volmacht, anders dan in het kader van een rechtsgeldige
vertegenwoordiging van een lid van de maatschappij, is niet
geoorloofd.
12. In deze statuten niet voorziene geschillen omtrent de stemmingen
worden door de voorzitter van de vergadering beslist.
13. De Algemene Ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter
of de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen. Bij hun
beider ontstentenis voorzien de aanwezige leden van de Raad van
Commissarissen in de leiding.

8. De Raad van Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren
te bewaren.
9. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de
op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een
andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de
overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens
en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en
binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Artikel 18 Deskundigenonderzoek
1. De maatschappij verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening
aan een registeraccountant.
2. Tot het verlenen van de opdracht is de Algemene Ledenvergadering
bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de Raad van
Commissarissen bevoegd, of, zo deze in gebreke blijft, de Raad van
Bestuur.
3. De registeraccountant brengt omtrent zijn onderzoek schriftelijk verslag
uit aan de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur.
4. De registeraccountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een
verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
5. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de Algemene
Ledenvergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de schriftelijke
verklaring van de accountant, die aan de jaarrekening moet zijn
toegevoegd, tenzij onder de overige gegevens een wettige grond wordt
medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.

Artikel 19 Premieheffing
14. De Raad van Bestuur brengt in de jaarvergadering verslag uit
betreffende de stand van zaken van de maatschappij.

1. Aan het begin van elk boekjaar wordt van ieder lid ter dekking van
schaden en kosten een premie geheven naar een tarief, dat wordt
bepaald door de Raad van Bestuur.

Artikel 17 Boekjaar en jaarstukken
1. Het boekjaar van de maatschappij is gelijk aan het kalenderjaar.
2. D
 e Raad van Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de
maatschappij en van alles betreffende de werkzaamheden van de
maatschappij, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden,
op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te
bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de
maatschappij kunnen worden gekend.
3. Jaarlijks binnen een half jaar na afloop van het boekjaar -behoudens
verlenging van deze termijn met ten hoogste de wettelijke termijn
door de Algemene Ledenvergadering op grond van bijzondere
omstandigheden- maakt de Raad van Bestuur een jaarrekening op en legt
hij deze voor de leden van de maatschappij tezamen met het jaarverslag
ter inzage ten kantore van de maatschappij. De jaarrekening bestaat uit
de winst- en verliesrekening, de balans en de toelichting op deze stukken.
4. D
 e jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de Raad van
Bestuur en alle leden van de Raad van Commissarissen; ontbreekt de
ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder
opgaaf van reden melding gemaakt.
5. De jaarrekening wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.
6. D
 e Algemene Ledenvergadering is bevoegd de leden van de Raad van
Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen decharge te
verlenen voor hun bestuur respectievelijk toezicht, voor zover daarvan uit
de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan haar bekend is gemaakt.
7. D
 e Raad van Bestuur zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het
jaarverslag en de in lid 3 van dit artikel bedoelde overige stukken voor
zover dit door de wet wordt vereist, openbaar worden gemaakt en
ten kantore van de maatschappij aanwezig zijn, ter inzage liggen en
verkrijgbaar zijn, een en ander in overeenstemming met de wettelijke
voorschriften.

2. Met betrekking tot de premies voor verzekeringen die in de loop van een
boekjaar beginnen, wordt de premie tot het einde van het boekjaar naar
evenredigheid berekend.

Artikel 20 Verwerking voordelig saldo
Indien het totaal van de over een boekjaar ontvangen baten een overschot
boven de lasten mocht opleveren, doet de Raad van Bestuur aan de
Algemene Ledenvergadering een voorstel ter goedkeuring voor de
bestemming van het overschot.

Artikel 21 Verwerking nadelig saldo
1. Indien de premies en andere inkomsten over het boekjaar niet voldoende
zijn voor betaling van de schaden en kosten, besluit de Raad van Bestuur:
a. het nadelig saldo geheel of gedeeltelijk ten laste van de algemene
reserve te brengen; en/of
b. het nadelig saldo geheel of gedeeltelijk om te slaan over alle leden
en degenen, die in het afgelopen boekjaar opgehouden hebben lid
te zijn, naar evenredigheid van hun aandeel in de premie over het
afgelopen boekjaar.
2. Het besluit van de Raad van Bestuur als bedoeld in lid 1 van dit artikel
kan worden uitgevoerd, tenzij door de Algemene Ledenvergadering
binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving van het besluit van de Raad
van Bestuur, met een meerderheid van ten minste twee/derde van de
uitgebrachte geldige stemmen, wordt besloten tot vernietiging van het
besluit van de Raad van Bestuur en het nemen van een alternatief besluit
tot het dekken van het nadelig saldo.

lees verder op de volgende pagina
2014

Artikel 22 Verzekeringsvoorwaarden
De aanvang, de duur en het einde van de verzekeringen, alsmede alle
aan de verzekeringen verbonden voorwaarden worden geregeld in de
door de Raad van Bestuur vast te stellen verzekeringsvoorwaarden. Deze
verzekeringsvoorwaarden worden neergelegd in de desbetreffende
verzekeringsreglementen.

Artikel 23 Statutenwijziging
1. D
 e Algemene Ledenvergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen.
Een besluit tot statutenwijziging moet met een meerderheid van ten
minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen worden
genomen.
2. D
 e wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand
komen. Ieder lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk is bevoegd de
desbetreffende akte te doen verlijden.
3. D
 e Raad van Bestuur is verplicht een afschrift van de wijziging en de
gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Artikel 24 Ontbinding en vereffening
1. D
 e Algemene Ledenvergadering is bevoegd de maatschappij te
ontbinden. Een besluit tot ontbinding moet met een meerderheid van
ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen worden
genomen in een Algemene Ledenvergadering waarin ten minste
zoveel leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn dat twee/derde van
het totaal aantal stemmen uitgebracht kan worden. Is niet het vereiste
aantal leden vertegenwoordigd, dan wordt na een tijdsverloop van ten
minste dertig dagen en ten hoogste zestig dagen een tweede Algemene
Ledenvergadering gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de
vorige Algemene Ledenvergadering aan de orde is geweest, ongeacht
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten,
mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig
uitgebrachte stemmen.
2. Indien de Algemene Ledenvergadering besluit tot ontbinding wordt
tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld.
3. N
 a ontbinding geschiedt de vereffening door de Raad van Bestuur, tenzij
bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
4. N
 a afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de
ontbonden maatschappij gedurende de bij de wet voorgeschreven
termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen
persoon.
5. O
 p de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 25 Aansprakelijkheid bij liquidatie
1. D
 e leden zijn bij liquidatie van de maatschappij niet aansprakelijk voor de
tekorten van de maatschappij.
2. D
 e schadevergoedingsplicht kan bij liquidatie worden beperkt naar
gelang van de beschikbare middelen.

Artikel 26 Slotbepalingen
1. A
 an de Algemene Ledenvergadering komen in de maatschappij alle
bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere
organen zijn opgedragen.
2. O
 nder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare
communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.
3. Deze statutenwijziging wordt van kracht op een januari tweeduizendelf.
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