
 

 

 

Ledenovereenkomst certificaten zonnepanelen-installatie Krimpenerwaard College 
 
 
Ondergetekenden, 
 
Energiecoöperatie Krimpen U.A., hierna te noemen ‘coöperatie’, 
 
en 
 
naam    : _________________________________ 
 

adres    : _________________________________ 

       
  _________________________________ 

 

e-mail    : _________________________________ 
 

hierna te noemen ‘deelnemend lid’, 
 
hierna gezamenlijk te noemen ‘partijen’; 
 
Overwegende dat: 

- De coöperatie is opgericht bij notariële akte op 13 mei 2020; 
- De coöperatie met behulp van subsidie van de SCE regeling een zonnepanelen-

installatie (hierna ‘de installatie’) wil realiseren en exploiteren op het dak van het 
Krimpenerwaard College te Krimpen aan den IJssel; 

- De coöperatie daartoe een recht-van-opstal overeenkomst heeft gesloten met het 
Krimpenerwaard College; 

- Deelnemend lid, lid is van de coöperatie en een kleinverbruik elektriciteitsaansluiting 
heeft; 

- De coöperatie certificaten (hierna te noemen ‘certificaten KC’) gekoppeld aan de 
installatie aanbiedt aan haar leden; 

- Deelnemend lid één of meer certificaten KC wil verwerven; 
- Deelnemend lid kennis heeft genomen van de inhoud van de informatie-brochure 

’Uitgifte certificaten Zonnepaneleninstallatie Krimpenerwaard College’; 
- Deelnemend lid kennis heeft genomen van het participatiereglement zonnepanelen-

installaties van de coöperatie zoals vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering 
van 30 maart 2022, en van de statuten van de coöperatie; 

- De Algemene Ledenvergadering dit reglement en deze statuten op voorstel van het 
bestuur van de coöperatie kan wijzigen; 

- Deelnemend lid er zich van bewust is dat deze certificaten-uitgifte niet valt onder het 
toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM); 

  



 
 
 
 
Komen overeen als volgt: 
 

1. De coöperatie biedt aan het deelnemend lid 99 certificaten KC aan voor een bedrag 
van € 300,- per stuk; 

2. Deelnemend lid accepteert dit aanbod  en maakt het bedrag van € 9999,-, zijnde  
99 certificaten x € 300,- uiterlijk 16 november 2022 over op  
bankrekening NL91 INGB 0007 2035 42 t.n.v. Energiecoöperatie Krimpen U.A.; 

3. Na ontvangst van dit bedrag wordt het deelnemend lid ingeschreven in het 
certificaathoudersregister; 

4. Coöperatie maakt gedurende de economische levensduur van de installatie (naar 
verwachting 15 jaar) de door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen 
winstuitkering jaarlijks over naar een bankrekeningnummer op naam van het 
deelnemend lid, zijnde  

  IBAN-nummer  : _____________________________ 

 
ten name van   : _____________________________ 

 
5. Deelnemend lid stelt de coöperatie onverwijld op de hoogte van wijzigingen in 

woon/vestigingsadres, e-mailadres en bankgegevens; 
6. 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. 

7. De Coöperatie noch (de Leden van) het bestuur van de Coöperatie zijn aansprakelijk 
jegens deelnemend lid voor enige schade als gevolg van een verminderde 
elektriciteitsopbrengst van de Zonnepaneleninstallatie KC, 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. 

8. Deze Ledenovereenkomst bevat, naast hetgeen ter zake is vastgelegd in de Statuten 
en het Participatiereglement, de gehele overeenkomst tussen Partijen en vervangt 
alle eerdere, schriftelijke of mondelinge, overeenkomsten met betrekking tot 
hetzelfde onderwerp.  

9. 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. 



 
 
 
 
 

10. Om te voldoen aan de subsidievoorwaarden van de SCE-regeling dient de ledenlijst 
van de deelnemende leden ingediend te worden bij de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO). Door ondertekening van deze ledenovereenkomst 
gaat het Deelnemend lid, in afwijking van de privacyverklaring van 
Energiecoöperatie Krimpen U.A., akkoord dat zijn/haar NAW-gegevens worden 
gemeld bij de RVO.  

11. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 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. 

 
 
Getekend te Krimpen aan den IJssel dd.  
 

     ……………………………………  
 
J.H. Koster   C.A. Vogelaar   .. 
voorzitter   secretaris 
 
namens Energiecoöperatie Krimpen U.A. 
 

 


