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Introductie 

Kleine lettertjes, in heldere taal. 

Mededelingen vooraf   

Dit document is geschreven om u goed te informeren over de wederzijdse verplichtingen 

en verantwoordelijkheden. 
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Participatie voorwaarden: 
 

Overwegende dat:  

A. De Coöperatie is opgericht bij notariële akte verleden voor mr. A.P. 

Roem, notaris met plaats van vestiging De Rijp, op 18 maart 2019. 

B. De Coöperatie heeft overeenstemming bereikt met de dakeigenaar 

voor plaatsing van de productie-installatie; 

C. Participant lid is van de Coöperatie; 

D. Participant in de gelegenheid is gesteld om participaties te nemen in 

de productie-installatie; 

E. Bij aanvang van deze overeenkomst is Greenchoice, gevestigd te 

Rotterdam, onze gemeenschappelijke energiemaatschappij voor de 

verkoop van stroom die beschikbaar komt bij de in werking zijnde 

productie-installatie 

Definities  

Alle begrippen die genoemd zijn in de statuten van de Coöperatie zijn ook 

in deze overeenkomst onverkort van toepassing; 

De onderstaande begrippen hebben uitsluitende de navolgende betekenis: 

▪ Deelname per participatie van € 250,- per zonnepaneel 

▪ Productie-installatie; Project van de Coöperatie waarbij duurzame 

energie opgewekt wordt met behulp van zonnepanelen. 

▪ Opbrengst; de opbrengst van de productie-installatie, in kilowatturen 

(kWh), zoals dat door de netbeheerder bij de aansluiting op het 

elektriciteitsnet wordt gemeten, 

▪ Gemeenschappelijke energiemaatschappij; de afnemer van duurzame 

energie van het project, zijnde een wettelijk erkende 

energiemaatschappij, waarmee de Coöperatie een 

leveringsovereenkomst sluit. 

▪ Productiejaar; Het eerste productiejaar start op de dag dat het 

project van de Coöperatie formeel in gebruik genomen wordt en 

eindigt op dezelfde datum van het volgende kalenderjaar. Op deze 

datum wordt de jaarproductie vastgesteld en start het volgende 

productiejaar. 
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Participatie in de Coöperatie: Inbreng 

▪ Participant schrijft zich in voor een bepaald aantal participaties. 

▪ Participant weet dat er mogelijk minder participaties worden 

toegekend dan dat er op ingeschreven is. 

▪ Participant zal het inleggeld ter hoogte van: 

het aantal definitief toegekend participaties x € 250,- per 

zonnepaneel voldoen; 

▪ Participant zal het inleggeld, na ontvangst van de nota van deze 

overeenkomst, storten op bankrekeningnummer van Energie 

Coöperatie Graft – De Rijp 

▪ Het inleggeld zal uitsluitend worden aangewend voor de financiering 

en exploitatie van de productie-installatie. 

Energie Coöperatie Graft – De Rijp: productie-installatie 

De Coöperatie doet al datgene wat noodzakelijk is om de productie-

installatie te realiseren, exploiteren en goed te beheren. De Coöperatie zal 

de productie-installatie verzekeren tegen storm, hagel, blikseminslag, 

diefstal, vandalisme en brand. 

Energie Coöperatie Graft – De Rijp: Aansprakelijkheid 

Het Lid is zich ervan bewust dat de Coöperatie geen garanties kan geven 

ten aanzien van de aanleg en exploitatie van door de Coöperatie te 

realiseren Installaties of de nakoming van verplichtingen door derden, 

waaronder leveranciers van onderdelen van de Installaties, installateurs, 

overheden, energiebedrijven en eigenaren of exploitanten van de 

onroerende zaken waarop de Installaties zijn geïnstalleerd. Door of 

namens de Coöperatie gemaakte plannen, prognoses en berekeningen 

kunnen dan ook niet worden beschouwd als toezeggingen. De Coöperatie 

is niet aansprakelijk voor eventuele schade en verliezen tenzij deze 

rechtstreeks voortkomen uit opzet of grove schuld. Voor zover de 

Coöperatie of (de leden van) het Bestuur van de Coöperatie wel 

aansprakelijk zouden zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte 

van het batig saldo van de Leden Rekening, dan wel de uitkering van een 

eventuele Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. 
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Kosten, opbrengsten en vergoedingen 

▪ Na de start van de productie-installatie heeft de participant recht op 

een evenredig deel van de opbrengst van de productie-installatie die 

de Coöperatie aan de participant heeft toegekend en waarvan de 

participant het eigendomsrecht heeft aanvaard. 

▪ De Coöperatie verkoopt de duurzaam opgewekte energie aan een 

energiemaatschappij. De opbrengst van deze verkoop komt ten 

goede van de participant, op basis van de jaarlijkse rapportage van 

de totale opgewekte duurzame energie, evenredig toegerekend aan 

het respectievelijke aantal participaties van de productie-installatie 

van de Coöperatie en het aandeel van de participant daarin. 

▪ Op de bruto opbrengst worden de kosten in mindering gebracht die 

de Coöperatie maakt voor de exploitatie  van de productie-installatie 

▪ Participant wordt aangeraden over te stappen naar Greenchoice, 

maar dit is geen verplichting 

▪ Wel dient de energiemaatschappij van participant de PCR te 

ondersteunen. Verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de participant. 

Duur van de overeenkomst Greenchoice en eventuele beëindiging. 

Deze overeenkomst van de Coöperatie en de gemeenschappelijke 

energiemaatschappij heeft een duur van minimaal 3 jaar, deelname 

collectief is mogelijk na beëindiging van het huidige contract van het lid. 

De overeenkomst wordt aangegaan onder ontbindende voorwaarden dat: 

▪ De Coöperatie er niet in slaagt binnen een jaar na ondertekening van 

deze overeenkomst door partijen de productie-installatie werkend te 

krijgen. 

▪ De aangevraagde toepassing Regeling Verlaagd Tarief, door welke 

omstandigheid dan ook, niet zal worden toegewezen 

▪ De overeenkomst zal worden ontbonden door partijen op het moment 

dat het contract met de dakeigenaar wordt beëindigd, de participant 

heeft op dat moment recht op de verkoopwaarde van het aantal 

participaties van de participant 

▪ Deze overeenkomst zal worden ontbonden door partijen op het 

moment bij faillissement van de Coöperatie 

▪ De Coöperatie kan de participant gezamenlijk met alle andere 

participanten van de productie-installatie het voorstel doen het 

project te verkopen. Eerst indien twee/derde van de participanten 

van het totaal aantal participanten daarmee instemt zal de Coöperatie 

dit voorstel uitvoeren. 
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Overdracht van participaties 

De participaties van de participant zijn overdraagbaar aan andere of 

nieuwe leden van de Coöperatie, mogelijke kosten zijn voor rekening van 

participant. 

Diversen 

▪ Deze overeenkomst kan slechts met instemming van beide partijen 

schriftelijk worden gewijzigd of aangevuld. 

▪ Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  

▪ Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze 

inschrijving zullen worden behandeld door de Rechtbank te Alkmaar 

 

 


