Ledenovereenkomst
DE ONDERGETEKENDEN:
(1) Coöperatieve Vereniging Energiek Halderberge U.A., statutair gevestigd te Oudenbosch, ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59238437, hierna te noemen: de “Coöperatie”;
En
(2)

Voornaam: ............................................................ Achternaam: ................................................................................

Straat: ....... ............................................................ Huisnummer: ...............................................................................

Postcode: .. ............................................................ Plaats: .........................................................................................
hierna te noemen: het “Lid”;
De hierboven genoemde partijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als “Partijen”.

OVERWEGEN DAT:
De Coöperatie zich inzet voor lokale duurzame energieopwekking via collectieve duurzame energieprojecten, in dit geval
project Collectief Zon Project gemeentehuis Halderberge, hierna te noemen: het “Project”;
(A) De Coöperatie de kosten voor een paneel van het Project heeft vastgesteld op € 350.
(B) Het Lid deelneemt voor aantal zonnepanelen: ...................................
van de in totaal 269 panelen beschikbare, hierna te noemen: de “Investering” conform de voorwaarden van de
Regeling verlaagd Tarief (ook wel postcoderoosregeling). De inkomsten uit de investering bestaan uit een verlaging
van de energiebelasting op het in de aanhef opgegeven adres, voortvloeiend uit de rechten die deelname aan de
Regeling verlaagd Tarief biedt.
(C) De Coöperatie statuten heeft waar in algemene zin de verhouding tussen Coöperatie en leden is vastgelegd.
(D) Partijen in deze ledenovereenkomst (deze “Overeenkomst”) de specifieke onderlinge afspraken voor deelname
wensen vast te leggen, in aanvulling op de statuten van de Coöperatie.

VERKLAREN EN KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:
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1

Verklaringen en verplichtingen van het Lid

1.1

Het Lid wordt door het aangaan van deze Overeenkomst lid van de Coöperatie, de lidmaatschapskosten bedragen per
jaar € 12 per lid, welk bedrag d.m.v. een doorlopende machtiging jaarlijks wordt geïnd.
1.2
Het Lid geeft toestemming om jaarlijks de kosten van onderhoud, beheer en verzekering te innen van € 3 per paneel.
Deze kosten worden op gelijke wijze en samen met de lidmaatschapskosten geïnd.
1.3
Het Lid geeft toestemming om jaarlijks de extra kosten te innen, die de Coöperatie moet maken om inkomsten door
verlaging van de energiebelasting mogelijk te maken, voor zover dat Lid zijn energie afneemt bij een andere
energieleverancier dan waarmee de coöperatie samenwerkt en/of aan welke de geproduceerde elektriciteit wordt
verkocht.
1.4
De bedragen genoemd in dit artikel kunnen door een beslissing van de Algemene Ledenvergadering worden gewijzigd
in de toekomst.
1.5
Het Lid verklaart te voldoen aan de volgende voorwaarden:
1.5.1
Het Lid beschikt over een aansluiting op het Nederlandse elektriciteitsnet met een aansluitwaarde van niet meer
dan 3 x 80 Ampère (kleinverbruikersaansluiting).
1.5.2
Het Lid is woonachtig en geregistreerd op het in de aanhef opgegeven adres.
1.5.3
Het adres is bestemd voor bewoning door het Lid en/of op het adres wordt een onderneming gevoerd door het Lid.
1.6
Het Lid is op de hoogte van de financiële gevolgen van een hogere stroomproductie uit dit Project dan zijn netto
stroomverbruik, indien van toepassing samen met de productie van deelname in andere projecten. De verlaging van
de energiebelasting kan niet worden toegepast voor meer kWh dan het lid zelf verbruikt.
1.7
Het Lid, dan wel de rechtsopvolger van het Lid, is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste
persoonsgegevens en andere gegevens die relevant zijn binnen de Regeling verlaagd Tarief aan de Coöperatie en het
tijdig, dat wil zeggen binnen twee weken, doorgeven van wijzigingen in deze gegevens. Onder persoonsgegevens valt
voor deze overeenkomst ook wie de energieleverancier van het Lid is.
1.8
Indien het Lid niet voldoet aan de in artikel 1.77 gestelde voorwaarden, draagt het Lid zelf de eventuele (financiële)
gevolgen.
1.9
Het Lid aanvaardt alle rechten en plichten die voortvloeien uit deze Overeenkomst, de statuten van de Coöperatie en
de voorwaarden van de Regeling verlaagd Tarief. De statuten vormen een onlosmakelijk onderdeel van deze
Overeenkomst. Indien de statuten, op besluit van de Algemene Ledenvergadering van de Coöperatie, op enig moment
na het sluiten van deze Overeenkomst worden gewijzigd, gelden de dan gewijzigde statuten als onderdeel van deze
Overeenkomst.
1.10 Het Lid verklaart op de hoogte te zijn van ‘koop op afstand’ voor zijn deelname in het Project. Dit betekent dat het Lid
vanaf de datum van deze overeenkomst een wettelijke bedenktermijn heeft van 14 dagen. Indien het Lid alsnog van
deelname in het Project wil afzien, dan kan dit door dit kenbaar te maken aan de Coöperatie via
info@energiekhalderberge.nl.
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Verplichtingen van de Coöperatie
De Coöperatie draagt zorg voor goed eigenaarschap van het Project en verzorgt het onderhoud, verzekering, beheer,
administratie en de communicatie eromheen voor de periode, die de Leden via de Algemene Ledenvergadering
besluiten. Dit is in ieder geval voor de periode van 15 jaar conform de Regeling verlaagd Tarief.
De Coöperatie houdt een energie-administratie bij waaruit blijkt wat de elektriciteitsproductie van het Project is.
De Coöperatie maakt ieder jaar, of bij mutatie van een Lid, een overzicht hoeveel elektriciteit er naar rato van de
Investering van het Lid in het Project is geproduceerd ten behoeve van het Lid; dit overzicht heet een Ledenverklaring.
De Coöperatie geeft deze Ledenverklaring uit aan de energieleverancier(s) waar het Lid zijn energieafname tijdens die
periode heeft geregeld en aan het Lid. Het Lid checkt of zijn energieleverancier(s) de juiste hoeveelheid verlaging van
de energiebelasting verrekent, die overeenkomt met de hoeveelheid op de Ledenverklaring.
De Coöperatie is niet verantwoordelijk voor het al dan niet verwerken van de Ledenverklaring of het in rekening
brengen van kosten door de energieleverancier(s).

Inleg
Het Lid zal een inbreng in geld in de Coöperatie doen, vastgesteld op basis van de Investering.
Voor het Lid is deze inbreng vastgesteld op (gewenst aantal zonnepanelen x € 350) € ..........................................
en zal door de Coöperatie worden aangewend voor de financiering van de activiteiten van de Coöperatie voor het
Project.
Het Lid zal de Inleg binnen 14 dagen na aanvang van het Lidmaatschap voldoen op een daartoe door de Coöperatie
aangehouden bankrekening: IBAN NL58 RABO 0140 1564 45 t.n.v. Coöperatieve Vereniging Energiek Halderberge U.A.
onder vermelding van: postcode en huisnr. + Collectief zon gemeentehuis
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Bij aanvang van het Lidmaatschap wordt door de Coöperatie per Lid een Ledenrekening aangemaakt; dit is een
administratie op ledenniveau met daarin o.a. het aandeel van het lid in de investering, de actuele waarde van zijn
deelname etc..
Na voldoen van de inbreng wordt deze als positief saldo verwerkt op de Ledenrekening van het Lid.
De Ledenrekening wordt verminderd met de projectkosten, naar rato van de Investering.

Duur en beëindiging
Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode dat het Lid een lid is van de Coöperatie.
Deze Overeenkomst eindigt zonder dat opzegging of ontbinding noodzakelijk is op het moment dat het Lid ophoudt
lid van de Coöperatie te zijn.
Bij het beëindigen van het lidmaatschap – bv. verhuizing buiten het postcodegebied, te weinig stroomverbruik of
overlijden van het lid – worden de regels van het Huishoudelijk Reglement gevolgd voor het vaststellen van een
eventuele restwaarde van de Investering. Een eventueel positief saldo op de Ledenrekening wordt uitgekeerd aan het
Lid. Door beëindiging van het lidmaatschap eindigt tevens het recht op verlaging energiebelasting conform de
Regeling verlaagd Tarief.
Het Lid is verantwoordelijk voor de overdracht van de Investering aan een ander, wanneer het Lid aanleiding tot
overdracht ziet. Het Lid is verantwoordelijk voor het verstrekken van de vereiste informatie die de Coöperatie
redelijkerwijs nodig heeft voor correcte afhandeling.
De Coöperatie kan administratiekosten in rekening brengen voor verwerking van beëindiging.
De periode van 15 jaar recht op verlaging energiebelasting conform de Regeling verlaagd Tarief start, zodra de
belastingdienst daarvoor een definitieve aanwijzing datum afgeeft aan de Coöperatie. Over deze startdatum wordt
het Lid afzonderlijk geïnformeerd. Leden die ná de aanwijzing datum lid worden, hebben recht op verlaging
energiebelasting van het resterende deel van de periode van 15 jaar vanaf de aanwijzing datum, dus tot de einddatum
die berekend is door de aanwijzing datum plus 15 jaar.

Ontbindende voorwaarden
Indien de Coöperatie op enig moment tot de conclusie komt dat het Project (fysiek) niet gerealiseerd kan worden,
heeft de Coöperatie het recht tot onvoorwaardelijke ontbinding van deze Overeenkomst.
Bij ontbinding zal het Lid hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld.
Bij ontbinding zal de Coöperatie eventueel betaalde inbreng van het Lid terugstorten op de rekening van het Lid.
Indien het Lid de betaling van de Investering niet of niet tijdig voldoet, heeft de Coöperatie het recht tot
onvoorwaardelijke ontbinding van deze Overeenkomst.

Overige bepalingen
Indien er strijd is tussen deze Overeenkomst en de Statuten, dan gaat deze Overeenkomst voor.
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde
rechter te Bergen op Zoom.

Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud te Halderberge op _______________ 2018

Handtekening namens Coöperatie Vereniging Energiek Halderberge U.A.:

Naam namens Coöperatie Vereniging Energiek Halderberge U.A.

:Onno Eigeman

Handtekening Lid:

________________________________

Naam Lid:

_______________________________
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