Osuuskunta Kellokosken valokuidut

OSUUDEN SIIRTO

Kellokoskentie 300, 05430 Nuppulinna
y-tunnus 2757060-1
Kiinteistön omistuksen vaihtuessa tulee tehdä osuuskunnan jäsenyyden siirto, jotta uusi omistaja on oikeutettu käyttämään osuuskunnan
valokuituverkkoa. Uuden omistajan jäsenyys ja nykyisen omistajan ero ja siihen liittyvä osuuskunnan osuuden siirto hoituu tällä lomakkeella.

UUDEN OMISTAJAN TIEDOT:
Jäseneksi hakevan nimi

Henkilötunnus tai Y-tunnus

Katuosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Valokuituverkon liittymän sijainti (ellei sama kuin yllä)

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Allekirjoituksellani vahvistan sitoutuvani osuuskunnan sääntöihin ja vahvistettuihin maksuihin. Osuuskunnan kertaluonteisia
maksuja ovat: osuusmaksu 60,00 (alv 0 %), jota ei kuitenkaan osuuden siirtyessä veloiteta, ja liittymismaksu vuosittain
vahvistetun hinnaston mukaan (vuonna 2020 40,00€ sis alv 24%), joka veloitetaan osuuden siirron yhteydessä.
Samalla vahvistan sitoutuvani vuosittain vahvistettavan valokuituverkkoliittymän käyttö- ja ylläpitomaksuun (vuonna 2020
14,88€/kk sis. alv 24 %). Käyttö- ja ylläpitomaksut laskutetaan kerran vuodessa yhdellä laskulla.

Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennys

NYKYISEN OMISTAJAN TIEDOT:
Eroavan jäsenen nimi

Henkilötunnus tai Y-tunnus

Katuosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Valokuituverkon liittymän sijainti (ellei sama kuin yllä)

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Eroa voi hakea, kun jäsenen sääntöjen mukainen kolmen vuoden vähimmäisjäsenyysaika täyttyy (Osuuskunnan säännöt §3). Allekirjoituksellani
luovutan omistamastani Osuuskunta Kellokosken valokuidut osuudesta ja eroan osuuskunnan jäsenyydestä. Luovuttaessani omistamani
osuuden minulla ei ole oikeutta Osuuskunta Kellokosken valokuidut osuusmaksun palautukseen tai mihinkään muuhunkaan rahalliseen
palautukseen.

Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennys
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OSUUSKUNTA TÄYTTÄÄ – OSUUDEN
KUMMALLEKIN OSAPUOLELLE:
Paikka ja aika

SIIRTO

HYVÄKSYTTY

JA

PÄÄTÖS

ANNETAAN

TIEDOKSI

Allekirjoitus, nimenselvennys ja tehtävä
osuuskunnassa

OSUUDEN SIIRTOA KOSKEVAT TIEDOT: Osuuskunta Kellokosken valokuidut säännöt, pykälä 24
Osuus voidaan siirtää, mutta jäsenyyttä ei voida toiselle luovuttaa. Jos jäsen on siirtänyt osuutensa toiselle, on
siirronsaaja, joka täyttää osuuskunnan jäseneksi pääsemisen edellytykset, eikä tämä jäsenyys ole osuuskunnan edun
vastaista, hyväksyttävä osuuskunnan jäseneksi.
Siirronsaajan on haettava osuuskunnan jäsenyyttä kuuden kuukauden (6kk) kuluessa siirrosta (kuolleen jäsenen
oikeudenomistajalla vuoden (12kk) kuluessa). Siirronsaajalla on oikeus lukea hyväkseen siirtäjän suorittama
osuusmaksu. Hänen on kuitenkin suoritettava liittymismaksu (vuonna 2020 maksu on 40€).
Siirronsaaja saa hyväkseen myös muut osuuskuntalakiin ja näihin sääntöihin perustuvat edut ja velvollisuudet, jotka
siirtäjällä olisi ollut, jos hänen jäsenyytensä olisi jatkunut. Siirronsaajalta ei peritä uudelleen verkkopalveluhinnaston
mukaista verkkoliittymän avausmaksua jo käytössä olevien verkkoliittymien osalta, mikäli liittymä on ollut kytkettynä.

