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LEDENOVEREENKOMST – Coöperatie Energieke Buurtschappen U.A. 
 
 

1. Toelichting op de ledenovereenkomst 

 
Met het ondertekenen van deze ledenovereenkomst bevestigt u uw lidmaatschap van Coöperatie 
Energieke Buurtschapen U.A.   

2. Inhoudsopgave ledenovereenkomst  
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De in deze Informatiebrochure omschreven certificaten zullen worden aangeboden zonder goedgekeurd prospectus als bedoeld in artikel 
5:2 van de Wet op het financieel toezicht, met gebruikmaking van de vrijstelling als bedoeld in artikel 53, lid 2 van de Vrijstellingsregeling Wft. 
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LEDENOVEREENKOMST 
 

DE ONDERGETEKENDEN: 

(1) Coöperatie Energieke Buurtschappen U.A. hierna te noemen: de “Coöperatie”; 
en 
(2) Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Mailadres:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Telefoonnummer:…………………………………………………………………………………………………………………. 

hierna te noemen: het “Lid”; 
 
De hierboven genoemde partijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als “Partijen”. 
 
OVERWEGEN DAT: 

De Coöperatie voornemens is collectief zonnedaken in Winterswijk te realiseren; 
(A) Zodra er voldoende ledenovereenkomsten zijn getekend en certificaten zijn verkocht, 

worden certificaten door de Coöperatie aan leden toegewezen; 
(B) Het Lid is na toewijzing van certificaten en storten van het Inleggeld, lid geworden van de 

Coöperatie; 
(C) Partijen in deze ledenovereenkomst de voorwaarden en condities wensen vast te leggen 

met betrekking tot het lidmaatschap van het Lid van de Coöperatie, in aanvulling op 
hetgeen in de Statuten van de Coöperatie is bepaald (deze “Overeenkomst”). 
 

VERKLAREN EN KOMEN OVEREEN ALS VOLGT: 
 
1. Definities 
1.1 De onderstaande begrippen uit de Overeenkomst hebben uitsluitend de navolgende 

betekenis:  
Artikel een artikel van deze Overeenkomst; 

Algemene Ledenvergadering het orgaan van de Coöperatie dat wordt gevormd door de 
Leden dan wel een bijeenkomst van Leden (of hun 
vertegenwoordigers) en andere personen met 
vergaderrechten; 

Coöperatie Coöperatie Energieke Buurtschappen U.A.; 

Inleggeld heeft de betekenis die daaraan is gegeven in Artikel 3.1; 
 

Ledenrekening  
 

de rekening in de boeken van de Coöperatie voor het Lid, 
waarop het aandeel van een Lid in het kapitaal van de 
Coöperatie wordt bijgehouden door de Coöperatie; 
 

Lid een Lid van de Coöperatie; 

Lidmaatschap  alle rechten en verplichtingen van een Lid met de 
Coöperatie, die voortvloeien uit de Statuten en deze 
Overeenkomst; 
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Partijen de Coöperatie en het Lid gezamenlijk; 

Overeenkomst deze ledenovereenkomst; 
 

Statuten de actuele Statuten van de Coöperatie . 
  

1.2 Alle opgenomen definities gelden zowel voor de enkelvoud- als meervoudsvorm. 
 

2. Doel 
De Coöperatie heeft ten doel het bewerkstelligen van economische interactie tussen de 
Coöperatie en de 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 onschadelijke wijze produceren, doen produceren, 
leveren en doen leveren van energie, direct of indirect ten behoeve van de leden, alles in 
de ruimste zin; 
(c) het stimuleren van energiebesparing; 
(d) de verwerving, oprichting en exploitatie van een of meerdere duurzame productie-
installatie(s);  
alsmede al hetgeen met bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles 
in de ruimste zin. 
 

3. Inbreng 
3.1 Het Lid zal een totaalbedrag van EUR <totaalbedrag> als Inleggeld storten in de Coöperatie. 

Het Inleggeld zal worden aangewend voor de financiering van het project ‘Energieke 
Buurtschappen 2’ van de Coöperatie, waarbij binnen een postcodegebied en de direct 
aangrenzende postcodegebieden drie zonne-installatie(s) door of namens de Coöperatie 
worden geplaatst, op de locaties aan de Bredelerweg (Ratum), Horstweg (Brinkheurne) en 
Voskuilweg (Miste). Het hiervoor genoemde totaalbedrag als Inleggeld is gebaseerd op 
<#certificaten lid> certificaten á EUR 240 per certificaat. Eén certificaat staat gelijk aan 
275Wp in het totaalvermogen van de collectieve zonne-installaties. Afhankelijk van de 
postcode van het Lid kan de Coöperatie een certificaat koppelen aan een van de hiervoor 
genoemde locaties voor verrekening van energiebelasting. 

3.2 Het Lid zal het Inleggeld binnen twee (2) weken na ondertekening van deze Overeenkomst, 
voldoen op de Ledenrekening van de Coöperatie, met rekeningnummer NL91 TRIO 0338 
8864 27, ten name van ‘Coöperatie Energieke Buurtschappen UA’.  

3.3 De Ledenrekening van elk Lid zal worden geboekt op de balans voor het in de Coöperatie 
gestorte Inleggeld, voor de bedragen gelijk aan de waarde daarvan, overeenkomstig Artikel 
3.1 van deze Overeenkomst. 

3.4 Het Lid is /wordt * wel / geen * klant van Agem (Achterhoekse Groene 
Energiemaatschappij) voor de afname van elektriciteit en gas. Wanneer het Lid op het 
moment dat de zonnepaneleninstallatie in gebruik wordt genomen geen klant is van Agem 
voor de afname van elektriciteit en gas, dient het Lid een jaarlijkse bijdrage aan de 
Coöperatie te voldoen ter hoogte van de door de Coöperatie gederfde opbrengsten. De 
hoogte van deze bijdrage wordt gelijkgesteld aan de hoogte van de vergoeding welke de 
Coöperatie ontvangt van Agem in de vorm van de ‘maatschappelijke bijdrage’ (EUR 24,- per 
jaar, peiljaar 2020). Indien het Lid op een later moment klant wordt van Agem komt de 
jaarlijkse bijdrage aan de Coöperatie vanaf dat moment te vervallen.  (*doorhalen wat niet 
van toepassing is)  
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4. Ledenrekening 
4.1 De Coöperatie houdt in haar boeken voor elk Lid een Ledenrekening aan.  
4.2 Een Ledenrekening kan alleen worden overgedragen tezamen met het corresponderende 

Lidmaatschap als bepaald in de Statuten. 
4.3 De Leden zijn tot het batig saldo van het project ‘Energieke Buurtschappen 2’ gerechtigd 

naar rato van de saldi van hun Ledenrekeningen. Het bestuur kan uitkeringen, waaronder 
tussentijdse, doen zo dikwijls als zulks redelijkerwijs mogelijk is, te bepalen door de 
Algemene Ledenvergadering. 

 
5. Duur 

Deze Overeenkomst is van kracht gedurende de duur van het lidmaatschap van het Lid van 
de Coöperatie. Zij eindigt indien en zodra het lidmaatschap eindigt zonder dat hiervoor 
opzegging of ontbinding van deze Ledenovereenkomst noodzakelijk is. Deze Overeenkomst 
eindigt zonder dat opzegging of ontbinding noodzakelijk is op het moment dat het Lid 
ophoudt lid van de Coöperatie te zijn. De beëindiging van het lidmaatschap conform artikel 
6 van de Statuten brengt van rechtswege de beëindiging van deze Ledenovereenkomst met 
zich. 
 

6. Wijzigingen 
6.1 Deze Overeenkomst kan slechts schriftelijk worden gewijzigd of aangevuld naar aanleiding 

van een besluit van de Algemene Ledenvergadering. 
 

7. Geheimhouding 
7.1 Iedere Partij zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij geen 

enkele informatie welke betrekking heeft op (i) een mogelijk vertrouwelijk of geheim aspect 
van de Coöperatie, (ii) het bestaan, de onderhandelingen omtrent en/of de inhoud van 
deze Overeenkomst direct of indirect publiceren, vrijgeven of anderszins voor derden 
toegankelijk maken. Indien openbaarmaking noodzakelijk is op grond van enige op een 
Partij rustende (i) wettelijke verplichting, (ii) reglement of (iii) 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. Diversen 
8.1 Deze Overeenkomst 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. 

8.2 Deze Overeenkomst komt tot stand indien en zodra deze Overeenkomst rechtsgeldig door 
of namens Partijen is ondertekend. Alle exemplaren tezamen vormen de rechtsgeldige en 
bindende overeenkomst tussen Partijen.  

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, zoveel mogelijk overeenstemmen met die 
van de ongeldige of nietige bepaling. 

8.4 Indien er strijd is tussen deze Overeenkomst en de Statuten, dan gaan de Statuten voor. 
8.5 Het Lid verklaart de ‘Informatiebrochure Energieke Buurtschappen 2’ versie 2.0, gelezen te 

hebben, zich gedegen te hebben laten voorlichten en zich bewust is van de verplichtingen 
en eventuele risico’s bij de aanschaf van de certificaten. De coöperatie is een coöperatie 
uitgesloten aansprakelijkheid (u.a.), waardoor ondergetekende slechts aansprakelijk is tot 
het in artikel 3.1 genoemde bedrag. 
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9. Kosten 
9.1 Behoudens voor zover in deze Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, draagt de 

Coöperatie de kosten, waaronder begrepen de kosten betreffende het verstrekken van 
opdrachten aan externe adviseurs, voortvloeiend uit of betrekking hebbende op de 
totstandkoming en uitvoering van deze Overeenkomst. 
 

10. Toepasselijk recht en forumkeuze 
10.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
10.2 Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst zullen worden 

beslecht door de bevoegde rechter in de provincie Gelderland. 
 

Met het ondertekenen van deze overeenkomst verklaart het Lid een exemplaar van de Statuten van 

de Coöperatie te hebben ontvangen en hiermee in te stemmen. 

Aldus overeengekomen en ondertekend: 
 

Plaats: <invullen> Plaats: <invullen> 
Datum: <invullen> Datum: <invullen> 
 
Lid: 

 
Namens  
Coöperatie <invullen> U.A.: 

Handtekening: Handtekening: 
  

Naam: Naam: <invullen> (voorzitter) 
  

 Naam: <invullen> (secretaris) 
  
 
 
 
 Naam: <invullen> (penningmeester) 
  
 
 
 
 Naam: <invullen> (algemeen bestuurslid) 
  
 
 
 
 Naam: <invullen> (algemeen bestuurslid) 
  

 


