Ledenovereenkomst ZonKracht Capelle

14 mei 2021

Ledenovereenkomst ZonKracht Capelle
voor
1. De persoon die lid wordt van de Coöperatie, te noemen "het Lid"
en
2. Coöperatie ZonKracht Capelle U.A., gevestigd te Beltmolen 69, 2906 SC te Capelle aan den IJssel, te
noemen "de Coöperatie".
Het Lid en de Coöperatie gezamenlijk worden aangeduid met “Partijen”.
Overwegende dat:
A.
B.
C.
D.
E.

De Coöperatie opgericht is bij notariële akte op 13 maart 2018.
Het Lid zich heeft aangemeld als Lid van de Coöperatie.
De aanmelding van het Lid is geaccepteerd door de Coöperatie.
Het Lid aldus lid is geworden van de Coöperatie.
De bepalingen die van toepassing zijn op het lidmaatschap van het Lid zijn verwoord in deze
ledenovereenkomst, te noemen “Ledenovereenkomst”.
F. In aanvulling op deze Ledenovereenkomst de extra voorwaarden van het "Participatiereglement"
en de "Statuten" van de Coöperatie gelden.

Partijen verklaren het volgende te zijn overeenkomen:

1. Definities
1.1. Zonnepaneleninstallaties: de zonnepaneleninstallaties die in eigendom zijn van de Coöperatie.
1.2. Participaties: De Coöperatie deelt de totale productie van elke Zonnepaneleninstallatie die de
Coöperatie bezit op in eenheden genaamd "Participaties" zoals beschreven in het
Participatiereglement.
1.3. Participatiereglement: het Participatiereglement bevat de bepalingen voor het kopen,
aanhouden en verkopen van Participaties.
1.4. Ledenovereenkomst: deze Ledenovereenkomst.
1.5. Lid: een Lid van de Coöperatie.
1.6. Deelnemend Lid: een Lid van de Coöperatie die deelneemt in één of meer
Zonnepaneleninstallaties van de Coöperatie.
1.7. Lidmaatschap: alle rechten en verplichtingen van een Lid met de Coöperatie, die voortvloeien
uit de Statuten, het Participatiereglement en deze Ledenovereenkomst.
1.8. Ledenrekening: de rekening in de boeken van de Coöperatie voor het Lid, waarop de gegevens
van Participaties die een Lid bezit worden bijgehouden.
1.9. Statuten: de statuten van de Coöperatie.
1.10. Algemene Vergadering: de algemene vergadering zoals bedoeld in artikel 14 van de statuten.
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2. Lidmaatschap en duur van de Ledenovereenkomst
2.1. Deze Ledenovereenkomst treedt in werking onder de opschortende voorwaarde van
schriftelijke bevestiging van toelating door het bestuur van de Coöperatie.
2.2. Deze Ledenovereenkomst en daarmee het Lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde
tijd, tot wederopzegging door één van de Partijen of beide Partijen.
2.3. Opzegging van het Lidmaatschap door het Lid dient schriftelijk of per e-mail te geschieden en
met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand.
2.4. Lidmaatschap zonder deelname aan een Zonnepaneleninstallatie is alleen mogelijk op
voordracht van het bestuur volgens artikel 3.3 van de Statuten.
2.5. Aan het Lid wordt een periodieke contributie in rekening gebracht zoals vastgesteld door de
Coöperatie.
2.6. Deze Ledenovereenkomst kan alleen worden overgedragen of beëindigd volgens artikel 5 van
de Statuten.
2.7. Indien het Lidmaatschap wordt beëindigd, dienen de Participaties die het Lid in zijn bezit heeft
ter verkoop te worden aangeboden zoals in het Participatiereglement beschreven.
2.8. Indien het Lidmaatschap wordt overgedragen, wordt deze Ledenovereenkomst geacht
daarmee ook overgedragen te zijn.
3. Deelname aan een Zonnepaneleninstallatie
3.1. Voor het kunnen deelnemen aan een Zonnepaneleninstallatie dient men Lid te zijn van de
Coöperatie.
3.2. Een Lid kan deelnemen aan een Zonnepaneleninstallatie door het kopen van Participaties.
3.3. Indien de Zonnepaneleninstallatie valt onder de regeling "Subsidieregeling Coöperatieve
Energieopwekking" (SCE) dient een Deelnemend Lid voor het kopen van Participaties te
voldoen aan de voorwaarden die de SCE-regeling voorschrijft. Dit betekent onder andere dat
het Deelnemend Lid een kleinverbruikersaansluiting dient te hebben en dat het Deelnemend
Lid in het voor de Zonnepaneleninstallatie geselecteerde postcoderoos moet wonen dan wel
bedrijf moet voeren.
3.4. Een Deelnemend Lid mag Participaties van verschillende Zonnepaneleninstallaties van de
Coöperatie in bezit hebben.
3.5. Het aantal door een Deelnemend Lid gekochte Participaties mag niet hoger zijn dan een
maximum per Zonnepaneleninstallatie. Dit maximum wordt vastgesteld door de Coöperatie.
3.6. De koopprijs van de Participaties wordt vastgesteld door de Coöperatie.
4. Aankoop en verkoop van Participaties
4.1. De voorwaarden voor het kopen en verkopen van Participaties zijn vastgelegd in het
Participatiereglement.
4.2. De Ledenrekening van het Deelnemend Lid zal worden bijgewerkt met het bedrag voor
aankoop of verkoop van Participaties.
4.3. Een bevestiging van de aankoop of verkoop van Participaties wordt door de Coöperatie aan
het Deelnemend Lid gestuurd.
4.4. Het betaalde bedrag voor aankoop van de Participaties wordt door de Coöperatie aangewend
voor de financiering van de betreffende Zonnepaneleninstallatie en maakt deel uit van het
eigen vermogen van de Coöperatie.
4.5. Indien een Deelnemend Lid de betaling niet of niet tijdig voldoet, heeft de Coöperatie het
recht tot intrekking van de aan het Lid uitgegeven Participaties.
4.6. Voor het kopen van Participaties van de Coöperatie geldt een bedenktijd van 14 dagen. Binnen
deze 14 dagen kan de koop zonder opgave van reden ongedaan worden gemaakt door het Lid.
4.7. Bij de uitgifte van Participaties voor een nieuwe Zonnepaneleninstallatie beoordeelt de
Coöperatie na enige tijd of het realistisch is dat het minimaal benodigde aantal af te nemen
Participaties voor gezonde exploitatie gehaald wordt. Indien besloten wordt dat het geplande
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project niet door kan gaan, zal het door het Lid betaalde bedrag zonder aftrek van kosten
worden teruggestort aan het Lid.
4.8. Indien een jaar na het kopen van Participaties de productie van groene stroom met de
Zonnepaneleninstallatie nog niet is gestart, heeft het Lid het recht om het aan de Coöperatie
betaalde bedrag voor Participaties zonder aftrek van kosten terug te vorderen. Dit geldt niet
voor de betaalde contributie.
4.9. Indien een Lid om welke reden dan ook geen Participaties (meer) bezit dan vervalt
automatisch het Lidmaatschap, tenzij het Lidmaatschap op voordracht van het bestuur wordt
voortgezet.
5. Ledenrekening
5.1. De Coöperatie houdt in haar administratie voor elk Deelnemend Lid een Ledenrekening aan,
waarop het aantal Participaties, het betaalde bedrag en datum van aankoop van het
Deelnemend Lid worden bijgehouden.
5.2. Koop of verkoop van Participaties wordt door de Coöperatie in de Ledenrekening van het
Deelnemend Lid bijgehouden. Bij elke verkoop van Participaties kan de Coöperatie een
redelijke vergoeding voor administratiekosten in rekening brengen aan het Deelnemend Lid.
6. Wijzigingen
6.1. De Ledenovereenkomst en het Participatiereglement kunnen op voorstel van het bestuur door
de Algemene Vergadering worden gewijzigd.
7. Geheimhouding
7.1. De Partijen zullen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij
informatie welke betrekking heeft op de inhoud van deze Ledenovereenkomst direct of
indirect publiceren, vrijgeven of anderszins voor derden toegankelijk maken. Indien
openbaring noodzakelijk is op grond van enige op een Partij rustende (i) wettelijke
verplichting, (ii) regel van de beurs, (iii) reglement of (iv) een uitspraak van een rechter of een
bevoegd overheidsorgaan, is geen voorafgaande schriftelijke toestemming vereist, maar zal de
betreffende Partij vooraf met de andere Partij overleggen.
8. Aansprakelijkheid
8.1. De Coöperatie noch (de Leden van) het bestuur van de Coöperatie zijn aansprakelijk jegens de
Leden voor enige schade als gevolg van een verminderde elektriciteitsopbrengst van de
Zonnepaneleninstallatie, om wat voor reden dan ook. Voor zover de Coöperatie of (de Leden
van) het bestuur van de Coöperatie aansprakelijk zouden zijn, is deze aansprakelijkheid
beperkt tot de hoogte van de uitkering van de verzekering van de Coöperatie.
9. Diversen
9.1. Deze Ledenovereenkomst bevat, naast hetgeen ter zake is vastgelegd in de Statuten, de gehele
overeenkomst tussen Partijen en vervangt alle eerdere, schriftelijke of mondelinge,
overeenkomsten met betrekking tot hetzelfde onderwerp.
9.2. Indien een bepaling van deze Ledenovereenkomst ongeldig of niet afdwingbaar zou zijn, of
strijdig met de wet of met de Statuten zou zijn, laat dit de geldigheid of afdwingbaarheid van
enige andere bepaling uit deze Ledenovereenkomst onverlet. Een dergelijke ongeldige of niet
afdwingbare bepaling zal worden vervangen of geacht worden te zijn vervangen door een
bepaling die geacht wordt geldig en afdwingbaar te zijn en waarvan de interpretatie de
strekking van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling zo dicht mogelijk benadert. Daar waar
artikelen of bepalingen in tegenspraak zijn met de statuten zijn de artikelen en bepalingen van
de statuten leidend.
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10. Toepasselijk recht
10.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing
10.2. Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Ledenovereenkomst die niet in
onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht overeenkomstig het
Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Indien met wederzijdse
instemming wordt besloten om een geschil aan een rechtbank voor te leggen dan zal het
geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Capelle aan den IJssel

Coöperatie

Lid

(naam bestuurslid)

(naam)

…………………

…………........

Datum:

Datum:
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