Overeenkomst Leden Dongenstroom Coöperatie U.A.
Ondergetekenden:
Mevrouw/ De heer _______________________________________________
Adres _________________________________________________________
Postcode ___________ te ________________________, hierna te noemen “Lid”
E-mailadres ______________________________________________________
Telefoonnummer __________________________________________________
Huidige energieleverancier __________________________________________
en
Dongenstroom Coöperatie U.A., statutair gevestigd te Dongen en ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 54637570, hierna te noemen “Coöperatie”,
Lid en Coöperatie gezamenlijk ook te noemen “Partijen”.

Definities
A)

B)
C)
D)

E)
F)
G)

H)

I)
J)

Zonnepaneel: De term Zonnepaneel kan verwijzen naar een fysiek Zonnepaneel, of naar
een Zonnepaneel inclusief alle overige middelen en kosten die nodig zijn om de
zonnestroominstallatie als geheel in bedrijf te brengen en te houden;
Lid: Lid van de Coöperatie dat Zonnepanelen in een zonnestroominstallatie financiert.
Locatie: Gebouw(en) waar door Coöperatie Zonnepanelen geplaatst zijn/ worden;
Project: Een zonnestroominstallatie op Locatie.
Project heeft een eigen, unieke aansluiting op het elektriciteitsnet en beschikking van de
Belastingdienst (“Aanwijzing voor het verlaagde tarief energiebelasting voor lokaal duurzaam
opgewekte elektriciteit”). Lid is (geregistreerd als) deelnemer aan een of meer Projecten.
Opbrengstrecht: Het recht op de opbrengst van het aantal door Lid gefinancierde
Zonnepanelen;
Postcoderoos-regeling: Regeling uitgewerkt in artikel 59a van de Wet belastingen op
milieugrondslag.
Postcoderoos: Een verzameling aangrenzende postcodegebieden zoals beschreven in
amendement Schouten (2016) op voornoemde Postcoderoos-regeling. In een (1) van die
postcodegebieden is de zonnestroominstallatie van Project geïnstalleerd;
Schriftelijk: per brief, telefax, e-mail of op andere wijze langs elektronische weg leesbaar en
reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan
worden vastgesteld;
Statuten: De Statuten van Coöperatie als van tijd tot tijd gewijzigd;
Productiemeter: Door de netbeheerder gecertificeerde en geplaatste meter ter meting en
vaststelling van de hoeveelheid opgewekte elektrische energie.
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Komen als volgt overeen:
1. Lidmaatschap
1.1 Lid stemt in met de Statuten van Coöperatie, die bij deze overeenkomst zijn gevoegd als
bijlage 1.
1.2 Lid verplicht zich tot jaarlijkse betaling van de contributie ten behoeve van de administratie
en lopende verplichtingen van Coöperatie, indien die door de ALV van de Coöperatie wordt
ingesteld.
1.3 Door ondertekening van deze overeenkomst stemt Lid in met de verplichtingen
voortvloeiend uit deze overeenkomst.
2.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
2.6
2.7

Zonnepanelen
Coöperatie heeft de door haar voor Project(en) op Locatie(s) geïnstalleerde Zonnepanelen
in eigendom. Het aantal Zonnepanelen van Project(en) is gespecificeerd in bijlage 2 van
deze overeenkomst.
Coöperatie draagt voor ieder Project op Locatie zorg voor
a. plaatsing en aansluiting van de Zonnepanelen.
b. collectieve verzekering en onderhoud van de Zonnepanelen.
c. verplaatsing dan wel tijdelijke opslag van Zonnepanelen indien dat nodig is voor
onderhoud van Project, conform de contractuele afspraken die daartoe tussen
Coöperatie en eigenaar van Locatie zijn vastgelegd.
d. een register van Zonnepanelen en toeschrijving van Zonnepanelen aan Leden. Lid
heeft het recht dit register te raadplegen door schriftelijk verzoek aan bestuur van
Coöperatie voor zover het de eigen persoonlijke gegevens betreft.
Bij schade aan de Zonnepanelen van Project worden de eventuele kosten die niet voor
uitkering door de verzekeraar in aanmerking komen, alsmede de inkomensderving die de
schade ten gevolge zou kunnen hebben, collectief gedragen door en naar rato omgeslagen
over alle Leden die een aandeel hebben in het betreffende Project.
Lid verplicht zich met het aangaan van deze overeenkomst een of meer Zonnepanelen te
financieren. Het aantal Zonnepanelen, het Project, de financiering en betalingscondities van
de Zonnepanelen worden vastgelegd in een separate participatiesovereenkomst.
Lid heeft het Opbrengstrecht van de door hem gefinancierde Zonnepanelen.
Lid kan zijn Opbrengstrecht maximaal uitoefenen voor de periode(n) vastgelegd in de
participatiesovereenkomst(en).
Lid verplicht zich wijzigingen in zijn geregistreerde persoonlijke gegevens schriftelijk door te
geven aan Coöperatie.

3. Opbrengst Zonnepanelen en Postcoderoos
3.1 Coöperatie spant zich in om een duurzame opbrengst voor haar Leden te realiseren door
middel van afspraken met afnemers van de door Coöperatie opgewekte stroom.
3.2 Coöperatie zal gebruik maken van de Postcoderoos-regeling.
3.3 Om gebruik te maken van de Postcoderoos-regeling, dient Lid woonachtig te zijn in de
Postcoderoos die behoort bij het betreffende Project.
Indien Lid verhuist naar een gebied buiten deze Postcoderoos, kan Lid geen gebruik maken
van de belastingvoordelen voortvloeiend uit de Postcoderoos-regeling voor het betreffende
Project.
3.4 Coöperatie en Leden maken gebruik van de Postcoderoos-regeling met door de Algemene
Ledenvergadering (ALV) goedgekeurde energieleverancier(s).
3.5 Coöperatie zal per Project, conform de eisen van de Postcoderoos-regeling, een eigen
aansluiting op het elektriciteitsnet aanvragen en gebruiken voor de levering van de stroom
aan het net. De kosten hiervan worden gedragen binnen de exploitatie van het betreffende
Project.
3.6 De opbrengst van de Zonnepanelen wordt geregistreerd door een Productiemeter. Minimaal
eens per jaar wordt de financiële opbrengst van de Zonnepanelen van Project verdeeld over
de Leden van Project en uitgekeerd naar rato van het Opbrengstrecht van Lid.
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4. Overdracht Opbrengstrecht
4.1 Indien Lid haar Opbrengstrecht (deels) wil verkopen, dan is Lid verplicht deze in eerste
instantie te koop aan te bieden aan de overige Leden van Coöperatie. Lid zal het bestuur
van Coöperatie schriftelijk op de hoogte brengen van dit voornemen.
4.2 Het staat Lid vrij de vraagprijs van het Opbrengstrecht zelf te bepalen.
4.3 Het bestuur zal na ontvangst van deze mededeling en van de vraagprijs een periode van 14
dagen in acht nemen om te inventariseren of er onder de Leden van Coöperatie gegadigden
zijn voor overname van het Opbrengstrecht van het verkopend Lid.
4.4 Het staat de overige Leden vrij een ander bod uit te brengen op het Opbrengstrecht.
4.5 Indien binnen deze periode geen reactie wordt ontvangen, dan wel indien er tussen
verkopend Lid en enig ander Lid van Coöperatie geen overeenstemming bereikt wordt over
een voor beide partijen acceptabele prijs, staat Lid vrij het Opbrengstrecht aan te bieden aan
belangstellenden buiten Coöperatie. Lid dient het bestuur Schriftelijk op de hoogte te stellen
van dit voornemen.
4.6 Indien Lid zijn Opbrengstrecht wil overdragen aan een niet-Lid, kan dit alleen onder de
voorwaarde dat de koper Lid wordt van Coöperatie. Verkopend Lid verplicht zich de koper
van de rechten en plichten en voorwaarden voor lidmaatschap op de hoogte te stellen, zodat
koper direct een verzoek tot lidmaatschap van Coöperatie bij het bestuur kan indienen.
4.7 Indien Lid het Opbrengstrecht of een deel daarvan heeft verkocht, dient Lid Coöperatie
hiervan direct in kennis te stellen.
4.8 Indien Lid zijn restant Opbrengstrecht heeft verkocht behelst dit ook een onmiddellijke
opzegging van het lidmaatschap van Coöperatie.
4.9 Het lidmaatschap eindigt bij het overlijden van Lid, maar kan worden overgedragen op de
rechtsopvolgers van Lid, die hiervoor een Schriftelijk verzoek indienen bij het bestuur.
4.10 Indien het lidmaatschap van Coöperatie eindigt, eindigt deze Overeenkomst.

5. Slotbepalingen
5.1 Aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst gelden tussen partijen na te zijn
neergelegd in een gewijzigde en door partijen ondertekende overeenkomst.
5.2 Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
5.3 De geschillen die samenhangen met of voortvloeien uit deze overeenkomst worden beslecht
door mediation, tenzij partijen alsnog kiezen voor beslechting door de daartoe bevoegde
rechter.
Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud op
Datum:_________________________ te Dongen
Dongenstroom Coöperatie U.A

Naam Lid: ______________________________

Handtekening: ______________________ Handtekening: ___________________________
Anton Euren, Voorzitter

Inleveradres: Min. Goselinglaan 8, ma, wo, vr, 8.30 -12.00 u tel. 0162 238 000
Per post:
Energie Dongen, St. Josephstraat 30, 5104 EE Dongen
Vergeet u niet tijdig uw aankoopbedrag te storten? Het tijdstip van storting is medebepalend voor
toewijzing.
Bijlagen
1. Statuten Dongenstroom Coöperatie U.A.
2. Lijst deelnemende energieleveranciers
Raadpleeg voor bovenstaande bijlagen www.energiedongen.nl DONGENSTROOM
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