Contractnummer _______________________________

Participatieovereenkomst
Partijen:
1. Energiecoöperatie Steenwijk U.A., Kvk-nummer: 74584278, gevestigd in de gemeente
Steenwijkerland, hierna te noemen “Coöperatie”;

2. Naam:

________________________________________________________________

Adres:

________________________________________________________________
________________________________________________________________

hierna te noemen: het Lid

Overwegingen:







De Coöperatie is opgericht bij notariële akte op 12 april 2019;
De Coöperatie gaat door middel van zonnepanelen lokaal duurzame energie opwekken ten
behoeve van haar leden met toepassing van de wettelijke Regeling Verlaagd Tarief ex artikel 59a
t/m 59c Wet belasting op milieugrondslag, beter bekend onder de naam Postcoderoosregeling;
In verband hiermee zullen door de Coöperatie zonnepanelen geplaatst worden op het dak aan
Ten Holteweg 16a (8341 PG) te Steenwijkerwold;
Het lid ondersteunt de doelstellingen van de Coöperatie, wil lid worden van de Coöperatie en wil
deelnemen in dit project;
Partijen in deze participatieovereenkomst wensen voorwaarden en condities neer te leggen in
aanvullingen op het lidmaatschap;

1. Doel
De Coöperatie heeft onder meer het doel het bewerkstelligen van economisch interactie tussen de
Coöperatie en haar leden en het voorzien in de stoffelijke behoeften van de leden door middel van:
a) het stimuleren van het gebruik van duurzame energiebronnen;
b) het op duurzame en ecologisch verantwoorde wijze produceren, doen produceren, leveren en
doen leveren van energie, direct of indirect ten behoeve van haar leden, alles in de ruimste zin;
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c) de verwerving, oprichting en exploitatie van een of meerdere duurzame productie-installatie(s),
zomede al hetgeen met bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin.

2. Partijen komen overeen:
2.1. Het Lid zal een inbreng in geld in de Coöperatie doen.
2.2. Het Lid zal voor zijn/haar deelname in de coöperatie een bedrag ter grootte van:
________________ participaties maal € 210,- = € __________________als inbreng storten in de
coöperatie, contractnummer _______________.
2.3. Het lid zal de in artikel 2.2. omschreven inbreng binnen twee (2) weken na ontvangst factuur
betalen.
2.4 Indien de in artikel 2.2 omschreven inbreng niet tijdig wordt betaald, wordt deze overeenkomt
nietig.
2.5. De storting zal worden voldaan op het door de coöperatie aangehouden rekeningnummer:
NL24 TRIO 0379 7102 77, ten name van: EC Steenwijk U.A., onder vermelding van het
contractnummer.
2.6. Naast de voorgenoemde eenmalige inleg, is het Lid een aanvullende contributie van € 0,- per
jaar per participatie verschuldigd aan de coöperatie.
2.7. De in artikel 2.6. beschreven inbreng is jaarlijks verschuldigd en dient binnen twee (2) weken na
_____________ van het betreffende kalenderjaar, voor het eerst op _______________te worden
voldaan aan de coöperatie. Dit bedrag wordt door een automatische incasso afgeschreven van uw
rekening.

3. Toerekening opgewekte elektriciteit
3.1. De inbreng beschreven in artikel 2 wordt aangewend voor de verwerving en de realisatie van de
productie-installatie, alsmede de financiering van de activiteiten van de coöperatie.
3.2. De opgewekte elektriciteit van deze productie-installatie wordt – in het kader van de Regeling
Verlaagd Tarief – toegerekend door de coöperatie aan de leden en geeft indien is voldaan aan de
wettelijk voorwaarden recht op een energiebelastingkorting op de energienota van het betreffende
lid.
3.3. De toerekening per Lid vindt plaats door het in betreffende opwekjaar geproduceerde
elektriciteit in kWh’s te delen door het aantal totale participaties van het betreffende project en
vervolgens te vermenigvuldigen door het aantal in artikel 2.2 vermelde afgenomen participaties door
het Lid.
3.4. De coöperatie verstrekt jaarlijks een opgave van de hoeveelheid opgewekte elektriciteit welke
over dat jaar wordt toegerekend, als bedoeld in artikel 19b lid 6 Uitvoeringsbesluit belastingen op
milieugrondslag.
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3.5. Mocht het Lid gedurende het productiejaar haar lidmaatschap beëindigen, dan wordt de
opgewekte elektriciteit over dat jaar toegerekend aan het Lid naar rato van het aantal maanden dat
het Lid heeft deelgenomen in de coöperatie.
3.6. Bij de toerekening als bedoeld in artikel 3.5 tellen alleen de maanden waarin het Lid de gehele
maand lid was van de coöperatie mee voor de toerekening van de opgewekte elektriciteit in het
betreffende productie jaar.
3.7. De opgewekte elektriciteit zal worden toegerekend aan de elektriciteitsaansluiting van het Lid
met EAN-code:*

*De EAN-code staat vermeld op de factuur van uw energieleverancier
4. Ledenrekening en uittreding
4.1. Voor de aangekochte participaties beschreven in artikel 2 houdt de coöperatie in haar boeken
voor het Lid een participatierekening aan.
4.2. Een participatierekening kan alleen worden overgedragen aan een ander lid van de coöperatie in
combinatie met de bepalingen in de statuten en het huishoudelijk reglement van de coöperatie, mits
de coöperatie hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend.
4.3. Bij verhuizing van het Lid buiten het door de Belastingdienst aangewezen Postcodegebied als
bedoeld in artikel 47 lid 1 sub z Wet belastingen op milieugrondslag (de postcoderoos met als “hart”
postcode 8331), bij overlijden van het Lid en als de rechtspersoon wordt ontbonden, kan de
coöperatie een bemiddelende en faciliterende rol hebben bij de verkoop van de in het bezit van het
lid zijnde participaties.

5. Ingangsdatum Duur
5.1. De participatie vangt aan op datum inbedrijfstelling installatie en wordt aangegaan voor de
periode van 15 jaren, of als dit korter is, zo lang als de coöperatie bestaat.
5.2. Deze overeenkomst eindigt zonder dat opzegging noodzakelijk is indien de coöperatie wordt
opgeheven.

6. Wijzigingen
Deze overeenkomst kan slechts schriftelijk worden gewijzigd.
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7. Geheimhouding
7.1. Iedere partij zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij geen enkele
informatie delen die betrekking heeft op:
(I) een mogelijk vertrouwelijk of geheimaspect van de coöperatie;
(II) Indien openbaring noodzakelijk is op grond van enige op een partij rustende a) wettelijke
verplichting, b) regel van de beurs, c) reglement of uitspraak van een rechter of een bevoegd
overheidsorgaan, is geen voorafgaande toestemming vereist, maar zal de betreffende partij
vooraf met de andere partij overleggen.

8. Diversen
8.1. De overeenkomst bevat, naast hetgeen ter zake is vastgelegd in de statuten van de coöperatie,
de gehele overeenkomst tussen partijen en vervangt alle eerdere, schriftelijke of mondelinge,
overeenkomst met betrekking tot het hetzelfde onderwerp.
8.2. De overeenkomst komt tot stand indien en zodra deze overeenkomst rechtsgeldig door of
namens partijen is ondertekend.
8.3. De ongeldigheid of nietigheid van enige bepaling van deze overeenkomst tast de geldigheid van
de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aan. Partijen vervangen de ongeldige dan wel
nietige bepaling door een bepaling waarvan de rechtsgevolgen, gelet op het doel en de strekking van
deze overeenkomst, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van de ongeldige of nietige bepaling.
8.4. Indien er strijd is tussen deze overeenkomst en de statuten van de coöperatie of het
huishoudelijk reglement, dan gaan de statuten en het huishoudelijk reglement van de coöperatie
voor.

Aldus overeengekomen en ondertekend in _________________________________________op
Energiecoöperatie Steenwijk:

Het Lid:

________________________________

____________________________________

Naam: __________________________

Naam: ______________________________

Bijlage:
1) afschrift meest recente eindfactuur elektriciteitsnota Lid
2) ingevuld en ondertekend automatisch incasso formulier
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