LEDENOVEREENKOMST
Buurtstroom Rehobothkerk
DE ONDERGETEKENDEN:
(1)
Buurtstroom Energie-U U.A., statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 66738695, hierna te noemen: “de Coöperatie”;
En
2)
, wonende te
, hierna te noemen: “het Lid”;
De hierboven genoemde partijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als “Partijen”.
OVERWEGEN DAT:
(A) De Coöperatie zich inzet voor lokale duurzame energieopwekking via collectieve zonne-energieprojecten,
in dit geval project Buurtstroom Rehobothkerk (“het Project”);
(B) Het Lid zijn energieverbruik (deels) duurzaam wenst in te vullen en daarom wil deelnemen in het Project
door afname van aantal Buurtstroompane(e)l(en), van de in totaal beschikbare 149 Buurtstroompanelen.
(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:
1 Verklaringen en verplichtingen van het Lid
1.1 Door het aangaan van deze Overeenkomst wordt het Lid een lid van de Coöperatie en neemt voor aantal
Buurtstroompane(e)l(en) deel aan het Project.
1.2 Het Lid verklaart dat de gegevens vermeld in “Bijlage 1; Aanmeldingsgegevens” correct zijn.
1.3 Het Lid verklaart te voldoen aan de volgende voorwaarden:
1.3.1
Het lid beschikt over een aansluiting op het Nederlandse elektriciteitsnet met een aansluitwaarde van
niet meer dan 3 x 80 A (kleinverbruikersaansluiting).
1.3.2
Het Lid is woonachtig en geregistreerd op het in de aanhef opgegeven adres.
1.3.3
Het adres is uitsluitend bestemd voor bewoning door het Lid en/of op het adres wordt een
onderneming gevoerd door het Lid.
1.4 Het Lid is op de hoogte van de financiële gevolgen van een hogere stroomproductie via Buurtstroom dan
zijn netto stroomverbruik thuis en van de richtlijn die de Coöporatie hierover hanteert: hooguit 80% van het
eigen verbruik via Buurtstroom compenseren.
1.5 Het Lid is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens aan de Coöperatie en draagt
anders zelf de eventuele (financiële) gevolgen hiervan.
1.6 Het Lid, dan wel de rechtsopvolger van het lid, stelt de Coöperatie schriftelijk op de hoogte van wijzigingen
in zijn gegevens.
1.7 Het Lid aanvaardt alle rechten en plichten die voortvloeien uit deze Overeenkomst en/of de statuten van de
coöperatie Buurtstroom Energie-U. 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, geldt de dan gewijzigde statuten als
onderdeel van deze Overeenkomst.
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Verplichtingen Coöperatie

2.1 De Coöperatie draagt zorg voor goed eigenaarschap van het Project en verzorgt het onderhoud,

verzekering, beheer, administratie en de communicatie eromheen.
2.2 De Coöperatie houdt een energie-administratie bij waaruit blijkt wat de elektriciteitsproductie van de

installatie is en op hoeveel elektriciteit een Buurtstroompaneel recht heeft.
2.3 De Coöperatie geeft ieder jaar, of bij mutatie van een Lid, een Ledenverklaring uit aan het lid waarop staat

hoeveel elektriciteit het lid naar rato van zijn Buurtstroompanelen recht heeft.
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Toepassing Ledenverklaring

3.1 Indien het Lid is overgestapt naar de energieleverancier waar de Coöperatie voor dit Project afspraken mee

heeft, dan wordt de Ledenverklaring door de Coöperatie doorgegeven aan deze energieleverancier. De
belastingkorting waar het Lid recht op heeft wordt door de energieleverancier verwerkt.
3.2 Indien een Lid niet is overgestapt zal de Coöperatie de Ledenverklaring naar de energieleverancier van het
Lid sturen met het verzoek dit te verwerken om gebruik te maken van het verlaagd tarief energiebelasting.
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De Coöperatie is niet verantwoordelijk voor het al dan niet verwerken van de verklaring of
in rekening brengen van kosten door andere energieleverancier(s).
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Inleg

4.1 Het Lid zal een Inleg in geld in de Coöperatie doen. Deze Inleg zal door de Coöperatie worden aangewend

voor de financiering van de activiteiten van de Coöperatie voor het Project.
4.2 Het Lid zal de Inleg bij inschrijving op de panelen voldoen op een daartoe door de Coöperatie aangehouden

4.3
4.4
4.5
4.6

bankrekening (IBAN NL68TRIO0338447431 t.n.v. Buurtstroom Energie-U), op basis van door de Coöperatie
aan het Lid toegestuurde informatie.
Bij aanvang van het Lidmaatschap wordt door de Coöperatie per Lid een Ledenrekening aangemaakt.
Na voldoen van de Inleg wordt deze als positief saldo verwerkt op de Ledenrekening van het Lid.
De Ledenrekening wordt verminderd met de projectkosten, naar rato van het aantal Buurtstroompanelen.
De Ledenrekening is in beheer van de Coöperatie. Eventueel positief saldo wordt uitgekeerd aan het Lid
overeenkomstig de door het Bestuur gehanteerde frequentie op basis van advies van de projectwerkgroep
of op besluit van de Algemene Ledenvergadering.
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Duur

5.1 Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode dat het Lid een lid is van de Coöperatie en

deelneemt aan het project, en duurt maximaal 15 jaar na het starten van het project.
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Beëindigen Overeenkomst

6.1 In de Statuten is beëindiging van het Lidmaatschap geregeld. Een beëindiging van het Lidmaatschap

betekent automatisch ook beëindiging van deze Overeenkomst.
6.2 Bij het beëindigen van het lidmaatschap wordt positief saldo op de Ledenrekening uitgekeerd aan het Lid.
6.3 Het Lid is verantwoordelijk voor de overdracht van de Buurtstroompanelen aan een ander, wanneer het Lid

aanleiding tot overdracht ziet. De Coöperatie staat het Lid hierin bij door middel van:
- Een afschrijvingstabel voor de ingeschatte waarde van een Buurtstroompaneel
- Het bijhouden van een geïnteresseerdenlijst voor overname van Buurtstroompanelen
6.4 De Coöperatie hanteert bij een tussentijdse beëindiging op verzoek van het Lid, € 5,00 administratiekosten
per Buurtstroompaneel voor de administratieve verwerking.
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Ontbindende voorwaarden

7.1 Indien de Coöperatie het op enig moment niet realistisch acht dat alle Buurtstroompanelen van het Project

binnen een afzienbare tijd zijn verkocht, heeft de Coöperatie het recht tot onvoorwaardelijke ontbinding
van deze Overeenkomst. Bij ontbinding zal het Lid hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld. De
eventuele betaalde Inleg van het Lid wordt teruggestort op de rekening van het Lid.
7.2 Indien het Lid de betaling van de Buurtstroompanelen niet of niet tijdig voldoet heeft de Coöperatie het
recht tot onvoorwaardelijke ontbinding van deze Overeenkomst.
7.3 Ontbinding van de Overeenkomst leidt niet tot enige aansprakelijkheid van de Coöperatie jegens het Lid.
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Overige bepalingen

8.1 Indien en zover meerdere afspraken gelden, geldt de volgende rangorde:

A. Statuten van de Coöperatie
B. Deze Overeenkomst
C. Een door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld nader Reglement
8.2 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
8.3 Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst zullen worden beslecht door de
bevoegde rechter te Utrecht.
Aldus overeengekomen en ondertekend
Datum:

Lid
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Coöperatie Buurtstroom Energie-U U.A.
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