Deelnemer overeenkomst
Project Zon op Ermelose

DE ONDERGETEKENDEN:
(1) Coöperatie Veluwe-Energie U.A., statutair gevestigd te Ermelo, kantoorhoudende
Hamburgerweg 35 te Ermelo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort
onder nummer 68281307, hierna te noemen: de “Coöperatie”;
en
(2) […..] wonende aan de … te Ermelo, hierna te noemen: het “Lid”;

De hierboven genoemde partijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als “Partijen”.

OVERWEGEN DAT:
A

de Coöperatie zich inzet voor lokale duurzame energieopwekking via collectieve
(zonne)-energieprojecten, in dit geval Project Zon op Ermelose Scholen (“het
Project”);

B

het lid zijn energieverbruik (deels) duurzaam wenst in te vullen en daarom wil
deelnemen in het Project door afname van … Zon-aandelen, van de in totaal
beschikbare … Zon-aandelen;

C

de Coöperatie Statuten en een Huishoudelijk Reglement heeft waar in algemene zin
de verhouding tussen Coöperatie en leden is vastgelegd;

D

partijen in deze deelnemer overeenkomst (“Overeenkomst”) de specifieke onderlinge
afspraken voor deelname wensen vast te leggen, in aanvulling op de Statuten en het
Huishoudelijk Reglement van de Coöperatie;

E

op het Project de zogenaamde Postcoderoos regeling (officieel Regeling verlaagd
tarief) van toepassing is en zowel het Lid als de locatie van de duurzame energie
opwekking in dit gebied zijn gevestigd.

VERKLAREN EN KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:
1

Verklaringen en verplichtingen van het Lid

1.1

Door het aangaan van deze Overeenkomst wordt het Lid een Lid van de Coöperatie
en neemt voor … Zon-aandelen deel aan het Project.
1.2
Het Lid verklaart dat de gegevens vermeld in “Bijlage 1: Aanmeldingsgegevens”
correct zijn.
1.3
Het Lid verklaart te voldoen aan de volgende voorwaarden:
1.3.1 Het Lid beschikt over een aansluiting op het Nederlands elektriciteitsnet met een
aansluitwaarde van niet meer dan 3 x 80A (kleinverbruikersaansluiting).
1.3.2 Het Lid is woonachtig en geregistreerd op het in de aanhef opgegeven adres.
1.3.3 Het adres is uitsluitend bestemd voor bewoning door het Lid en/of op het adres wordt
een onderneming gevoerd door het Lid.
1.4
Het Lid is op de hoogte van de financiële gevolgen van een hogere stroomproductie
via de Coöperatie dan zijn netto stroomverbruik thuis en van de richtlijn die de
Coöperatie hierover hanteert: hooguit 80% van het eigen verbruik via de Coöperatie
te compenseren.
1.5
Het Lid is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens aan de
Coöperatie en draagt anders zelf de eventuele (financiële) gevolgen hiervan.
1.6
Het Lid, dan wel de rechtsopvolger van het lid, stelt de Coöperatie schriftelijk op de
hoogte van wijzigingen in zijn gegevens.
1.7
Het Lid aanvaardt alle rechten en plichten die voortvloeien uit deze Overeenkomst
en/of de Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Coöperatie. De Statuten en
Huishoudelijk Reglement vormen een onlosmakelijk onderdeel van deze
Overeenkomst.
2

Verplichtingen Coöperatie

2.1

De Coöperatie draagt zorg voor goed eigenaarschap van het Project en verzorgt het
onderhoud, verzekering, beheer, administratie en de communicatie eromheen.
De Coöperatie houdt een energie-administratie op de eerste van iedere maand bij
waaruit blijkt wat de elektriciteitsproductie van de installatie is en op hoeveel
elektriciteit een Zon-aandeel recht heeft.
De Coöperatie geeft ieder jaar, of bij mutatie van een Lid, een Ledenverklaring uit aan
het lid waarop staat hoeveel elektriciteit het Lid naar rato van zijn Zon-aandelen recht
heeft.

2.2

2.3

3

Toepassing Ledenverklaring

3.1

3.2

Indien het Lid is overgestapt naar de energieleverancier waar de Coöperatie voor dit
project afspraken mee heeft, dan wordt de Ledenverklaring door de Coöperatie
doorgegeven aan de energieleverancier. De belastingkorting waar het Lid recht op
heeft wordt door de energieleverancier verwerkt.
Indien een Lid niet is overgestapt dient het Lid de Ledenverklaring naar zijn of haar
energieleverancier te sturen met het verzoek dit te verwerken om gebruik te maken
van het verlaagd tarief energiebelasting. De Coöperatie is niet verantwoordelijk voor
het al dan niet verwerken van de verklaring of in rekening brengen van kosten door
andere energieleverancier(s).

4

Inleg

4.1

Projectgegevens:
Totaal aantal Zon-aandelen:
Per Zon-aandeel:

…

4.2

4.2
4.3
4.4
4.5

Verwachte opbrengst per jaar
… kWh
Teruggave Energiebelasting per jaar
€…
Terugverdientijd
.. jaar
Rendement over gehele looptijd
.. %
Inkomsten over resterende looptijd:
€…
Het Lid heeft een inleg in geld ter waarde van € …… (gebaseerd op … Zonaandelen) gedaan in de Coöperatie. Deze inleg zal door de Coöperatie worden
aangewend voor de financiering van de activiteiten van de Coöperatie voor het
Project.
Bij aanvang van het Lidmaatschap wordt door de Coöperatie per Lid een
Ledenrekening aangemaakt.
De inleg wordt als positief saldo verwerkt op de Ledenrekening van het Lid.
De Ledenrekening wordt verminderd met de projectkosten, naar rato van het aantal
Zon-aandelen.
De Ledenrekening is in beheer van de Coöperatie.
Eventueel positief saldo van de inleg wordt na het opleveren van de installatie van
het Project uitgekeerd aan het Lid zoals in het Huishoudelijk Reglement is bepaald.

5

Duur

5.1

Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode dat het Lid een Lid is van de
Coöperatie en deelneemt aan het project, en duurt maximaal 15 jaar na het opleveren
van de installatie.

6

Zon-aandelen

6.1

De volgende uitgangspunten zijn van kracht:
a. Op de stichtingskosten van een installatie voor het duurzaam opwekken van
energie wordt geen winst gemaakt. Een eventueel overschot op ontvangen inleg
wordt uitgekeerd.
b. Een overschot op de exploitatie van een installatie voor het duurzaam opwekken
van energie wordt niet uitgekeerd, maar gereserveerd ten behoeve van
ondersteuning van initiatieven voor het duurzaam opwekken van energie.

7

Beëindigen Overeenkomst

7.1

In de Statuten en Huishoudelijk Reglement is beëindiging van het Lidmaatschap
geregeld. Een beëindiging van het Lidmaatschap betekent automatisch ook
beëindiging van deze Overeenkomst.
Het Lid of zijn vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor de overdracht van de
Zon-aandelen aan een ander, wanneer het Lid aanleiding tot overdracht ziet.
De Coöperatie kan het Lid hierin bij staan door middel van:
- Het bijhouden van een geïnteresseerdenlijst voor overname van Zonaandelen.
- Het terugkopen van de Zon-aandelen. Voorwaarden hiervoor overgenomen
uit het Huishoudelijk Reglement, geldend ten tijde van deze Overeenkomst:
“voor zover de liquiditeit van de coöperatie dit toelaat, is de coöperatie bereid
aandelen in projecten terug te kopen indien een Lid geen gebruik meer kan
maken van zijn rechten voortvloeiend uit de aanschaf van de aandelen. De
vergoeding wordt berekend op basis van het nog te behalen voordeel te
berekenen over de nog resterende terugverdientijd – tijd waarin het genoten
belastingvoordeel gelijk is aan de inleg -, uitgaande van de terugverdientijd zoals
die bij aanschaf van de aandelen is berekend.

7.2
7.3

8

Beëindigen Exploitatie

8.1
8.2

De overeenkomst loopt 15 jaar vanaf de start van de exploitatie van de installatie.
Overgenomen uit het Huishoudelijk Reglement dat van kracht is ten tijde van deze
Overeenkomst:
- Het exploitatieresultaat van een project wordt na afloop van de duur van de
deelnemer overeenkomst bepaald. Indien de installatie direct na afloop van de
deelnemer overeenkomst wordt ontmanteld, worden de kosten hiervan in het
exploitatieresultaat meegenomen. Het bestuur besluit over het eventueel in
productie houden van de installatie.

9

Overige bepalingen

9.1

Indien en zover meerdere afspraken gelden, geldt de volgende rangorde:
A. Deze Overeenkomst: zijnde Deelname aan het Project ‘Zon op Ermelose Scholen’
B. Statuten ten tijde van deze overeenkomst
C. Huishoudelijk Reglement van de Coöperatie
D. Een ander door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld nader Reglement
Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst zullen
worden beslecht door de bevoegde rechter.

9.2
9.3

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Ermelo.
Datum:

Lid

Coöperatie Veluwe-Energie U.A.

