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ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN UW COÖPERATIE:  
RESERVEER DE DATUM 
 

Dit najaar worden binnen de vier moeder coöperaties van Midden-
BrabantGlas twee algemene ledenvergaderingen georganiseerd. Een 
persoonlijke uitnodiging volgt, maar lees hier alvast wanneer de ALV 
van uw coöperatie is gepland. 
<lees verder> 
 

LEEFBAARHEID: WAT IS DAT? 
Binnen de samenwerking van Midden-BrabantGlas en Avans lopen 
leefbaarheidsprojecten die van nut kunnen zijn voor ons buitengebied. 
Hier leest u met welke uitdagingen studenten momenteel bezig zijn. 
<lees verder> 
 

VERPLICHT ROOKMELDERS IN HUIS PER 1 JULI 2022 
Wist u dat rookmelders kunnen worden aangesloten op uw glasvezelnetwerk, 
zodat u altijd en overal gewaarschuwd wordt als er brand is in uw woning? 
Vanaf 1 juli van dit jaar is een rookmelder verplicht.  Welke rookmelder is het 
beste? Wat is de beste plaats om ze op te hangen?  Of wilt u ondersteuning bij 
het beveiligen van uw huis? Lees hier verder 
<lees verder> 
 
 

TRANSPARANTIE NAAR ONZE LEDEN 
Wij bieden u als coöperatie lid graag volledige transparantie over het 
financiële reilen en zeilen van Midden-BrabantGlas. Lees hier hoe we dat 
nog beter voor u gaan regelen. 
<lees verder> 

 

 
 
 
 

 
 

Midden-BrabantGlas is het samenwerkingsverband van de coöperaties 
         Baarle-NassauGlas, GilzeEnRijenGlas, GroenewoudGlas en LangstraatGlas 

 

 

NIEUWSBRIEF 

https://www.midden-brabantglas.nl/2022/05/19/algemene-ledenvergadering-van-uw-cooperatie-reserveer-de-datum/
https://www.midden-brabantglas.nl/2022/05/05/leefbaarheid-wat-is-dat/
https://www.midden-brabantglas.nl/2022/05/10/verplicht-rookmelders-in-huis-per-1-juli-2022/
https://www.midden-brabantglas.nl/2022/05/01/transparantie-naar-onze-leden/


   
 
 
 

OVERDRACHT LIDMAATSCHAP BIJ VERKOOP WONING OF BEDRIJF 
 

Wanneer u uw woning of bedrijf verkoopt, is het van 
belang dat u uw lidmaatschap overdraagt aan de nieuwe 
eigenaar. Pas na overdracht van uw lidmaatschap gaan het 
gebruiksrecht en de maandelijkse betalingsverplichting 
over op de nieuwe eigenaar. 
 

Voor de formele overdracht moet u gebruikmaken van de ‘akte van overdracht 
lidmaatschap’ en ‘nieuwe lidmaatschapsovereenkomst voor koper’.  
 
Een stappenplan voor het overdragen van het lidmaatschap vindt u op onze website: 
overdracht lidmaatschap. 
 

 
 
 
 
 

https://www.midden-brabantglas.nl/verkoop-van-uw-woning-bedrijfsgebouw/

	ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN UW COÖPERATIE:  RESERVEER DE DATUM
	LEEFBAARHEID: WAT IS DAT?
	VERPLICHT ROOKMELDERS IN HUIS PER 1 JULI 2022
	TRANSPARANTIE NAAR ONZE LEDEN
	OVERDRACHT LIDMAATSCHAP BIJ VERKOOP WONING OF BEDRIJF

