Participatieovereenkomst Dongenstroom Coöperatie U.A.
Ondergetekenden:
Mevrouw/ De heer _________________________________________________________
Adres ___________________________________________________________________
Postcode ____________ te _______________________________, hierna te noemen “Lid”,
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”.
Deze Participatieovereenkomst sluit aan op, en heeft slechts betekenis als, de Overeenkomst
van Lidmaatschap door Partijen is ondertekend.
In deze Participatieovereenkomst worden dezelfde definities gebruikt als in de Overeenkomst
van Lidmaatschap.

Overwegende dat:
A.
B.
C.
D.
E.

F.

G.
H.
I.

Rechten en plichten van Lid jegens Coöperatie zijn omschreven in de Overeenkomst van
Lidmaatschap.
Lid deelneemt aan Project Dressuurstal Marjolein Verharen op Locatie: Dressuurstal,
Doelstraat 7 te Dongen met een omvang van 454 (vierhonderdvierenvijftig) Zonnepanelen;
Lid aan Coöperatie voor Project financiën ter beschikking stelt, te noemen: Kapitaalstorting.
De voorfinanciering - met gelden beschikbaar gesteld door leden -, wordt verzorgd door
Energie Dongen. De rente en aflossing worden betaald uit opbrengsten van Project.
Toewijzing van de Zonnepanelen geschiedt op basis van volgorde van binnenkomst van
Kapitaalstorting. Kapitaalstorting is pas geldig, indien men Lid is van Energie Dongen en de
Leden- en participatieovereenkomst zijn ingediend en ondertekend door beide partijen.
Lid een Opbrengstrecht verwerft overeenkomstig het aantal zonnepanelen dat met
Kapitaalstorting van Lid wordt gefinancierd, mits Lid klant is van een van de deelnemende
Energieleveranciers van Coöperatie, bij voorkeur OM|nieuwe energie, zoals genoemd in
bijlage.
De door Lid verworven Opbrengstrechten staan geregistreerd in het Ledenregister van
Coöperatie. Lid mag te allen tijde zijn eigen gegevens inzien.
Coöperatie de door Lid beschikbaar gestelde financiën (Kapitaalstorting) aanwendt om
zonnepanelen aan te schaffen ten behoeve van Project op het dak van Locatie voornoemd.
De financiering van één Zonnepaneel bedraagt € 190,- (eenhonderdnegentig euro)
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Komen overeen dat:
1. Lid financiert de aanschaf van _________Zonnepaneel/ Zonnepanelen à € 190,- door
Coöperatie voor een bedrag van € __________________
(zegge _____________________________________________________), waarvoor Lid een
corresponderend Opbrengstrecht in Project verwerft.
2. Lid heeft het bedrag van Kapitaalstorting overgemaakt op bankrekeningnummer:
NL33 RABO 0330 1088 91 t.n.v. Dongenstroom Coöperatie U.A. te Dongen. Indien
binnen twee weken de kapitaalstorting niet ontvangen is dan vervalt het recht op de
Zonnepanelen en zullen deze beschikbaar komen aan eerstvolgende deelnemer.

Voor akkoord
Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud op
Datum:_________________________ te Dongen
Dongenstroom Coöperatie U.A

Naam Lid: ___________________________

Handtekening: ________________________

Handtekening: ________________________

Anton Euren
Voorzitter

Vergeet u niet Kapitaalstorting op bovenvermelde rekeningnummer tijdig te doen? Het tijdstip van
Kapitaalstorting maakt onderdeel uitmaakt van de toewijzingscriteria. Zie bijlage 2.
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

Bijlagen
1. Deelnemende energieleveranciers
2. Toewijzingscriteria
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Bijlage 1 Deelnemende energieleveranciers
De korting op de energiebelasting voor leden van een coöperatie met een
‘postcoderoos’-project, wordt per lid verrekend via de eigen energierekening.
Energieleveranciers zijn wettelijk niet verplicht om hieraan mee te werken. Daarom is het
voor coöperaties en hun leden prettig om op voorhand een beeld te hebben of de
energieleveranciers van de leden hieraan willen meewerken of dat zij van leverancier
zullen moeten wisselen.
Energie Dongen werkt samen met coöperatieve energieleverancier OM| nieuwe energie.
Deze leverancier draagt via Energie Dongen bij aan het verduurzamen van de gemeente
Dongen. Deze zal ook de geproduceerde stroom afnemen van dit project zodat u via
OM|nieuwe energie uw “eigen” stroom kunt afnemen.
Indien u ervoor kiest om uw energie niet via OM| nieuwe energie te laten leveren
betekent dit dat er extra administratieve handelingen moeten worden verricht. Dit brengt
extra kosten met zich mee. Deze jaarlijkse kosten, € 10,- per deelnemer, worden aan u
doorberekend.
Uit het contact van HIER OPGEWEKT met de energieleveranciers bleek dat in ieder
geval de volgende leveranciers de regeling ondersteunen (in willekeurige volgorde):







OM| nieuwe energie
Greenchoice
Pure Energie
Huismerk Energie
Delta
Budget Energie








Qurrent
Engie
Eneco
Anode
E.On
Main Energie








NLD
Servicehouse
Leon Zeewolde
Nuon
NLE

Onbekend
Wellicht zijn er meer energieleveranciers die willen meewerken. Dit overzicht is niet
uitputtend; niet van alle energieleveranciers is antwoord ontvangen.

Geen medewerking
Ook geven sommige energieleveranciers aan in het geheel (nog) geen medewerking te
kunnen verlenen. Voor de individuele klant hoeft dit geen belemmering te zijn om deel te
nemen aan een postcoderoosproject, maar het aanbevelingswaardig van
energieleverancier te wisselen, aangezien u anders geen verlaging van uw
energiebelasting ontvangt.
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Bijlage 2 Toewijzingscriteria
Na de inschrijvingsperiode worden de zonnepanelen toegewezen op basis en
volgorde van volgende criteria:
Criterium 1:
Leden van Energie Dongen met inschrijvingsdatum tot en met 31 mei 2018 en
inschrijvers van Groen is goed (te) doen binnen de geldende postcodes.
Criterium 1a:
De overschrijvingsdatum en –tijd van de kapitaalstorting
Criterium 1b:
Uiterlijk 6 juli 2018, 12.00 uur voormiddag getekende
1) Participatieovereenkomst en
2) Ledenovereenkomst ingevuld en ondertekend beschikbaar zijn bij
Dongenstroom.
Criterium 2:
Nieuwe leden van Energie Dongen met inschrijvingsdatum vanaf 1 juni 2018
Criterium 2a:
De overschrijvingsdatum en –tijd van de kapitaalstorting
Criterium 2b:
Uiterlijk 6 juli 2018, 12.00 uur voormiddag getekende
1) Participatieovereenkomst en
2) Ledenovereenkomst en
3) Machtingsformulier Lid Energie Dongen ingevuld en ondertekend
beschikbaar zijn bij Dongenstroom.
Blijven na toepassing van deze criteria nog zonnepanelen beschikbaar die niet
voldoen aan het aantal bestelde dan worden deze toegewezen op basis van volgorde
van overschrijvingsdatum en –tijd van de kapitaalstorting. Hiertoe wordt met het
bestuur van Dongenstroom contact opgenomen voor overleg. Dit overleg toetst of
inschrijver akkoord kan gaat met een kleiner aantal dan gewenst. Bij een negatief
antwoord gaat het aanbod over naar de eerstvolgende inschrijver op de lijst volgens
genoemde criteria.
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