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Voorwaarden Participatie 

Lid stemt in met onderstaande voorwaarden voor Participatie. 

De Partijen nemen het volgende in overweging: 

A. het Lid is partij bij de Ledenovereenkomst met de Coöperatie;  

B. de Coöperatie heeft de totale energieproductie van de Energieopwekkingsinstallatie van dit 

Project opgedeeld in Paneeleenheden;  

C. de Coöperatie is voornemens het Lid één (of meerdere) Paneeleenheden toe te delen;  

D. de Partijen willen de afspraken omtrent de aanschaf van één (of meerdere) Paneeleenheden 

in onderhavige overeenkomst vastleggen. 

Artikel 1 Definities 

1. De Definities die zijn gehanteerd bij de Ledenovereenkomst zijn tevens van toepassing op 

onderhavige Participatieovereenkomst. 

Artikel 2 Toekenning, Kosten en Baten 

1. Coöperatie en Lid komen overeen hoeveel paneeleenheden Lid ontvangt in Project Zuid 

Ecostroom. De Energieopwekkingsinstallatie van het Project bevindt zich op het kadastraal 

object gelegen aan Van Heenvlietlaan 50. Het kadastraal object is bekend met kadastraal 

nummer ASD30-AK-5098. Het aantal Paneeleenheden van Lid wordt bijgehouden in het 

Register van Coöperatie. 

2. Het Lid verricht een (eenmalige) kapitaalstorting voor het aantal toegewezen 

Paneeleenheden tegen het vastgestelde bedrag per Paneeleenheid. 

3. Het Lid verzoekt de Coöperatie het Verlaagde Tarief van de Paneeleenheden toe te wijzen 

aan de aansluiting op het adres waaronder het Lid bekend is bij de Coöperatie, tenzij 

expliciet anders aangegeven door het Lid. 

4. De Coöperatie is verantwoordelijk voor het onderhoud, registratie van gegevens in de 

administratiesystemen en daarmee corresponderende (exploitatie-) kosten behorende bij de 

Energieopwekkingsinstallatie. De Coöperatie reserveert jaarlijks per Lid een bedrag op de 

Ledenrekening naar rato van het aantal Paneeleenheden uit hoofde van onderhavige 

Participatieovereenkomst om deze kosten te dekken. Bij voorkeur betaalt het Lid zijn 

bijdrage aan de reservering uit de opbrengsten van de opgewekte energie, welke door de 

Energieleverancier met de Coöperatie worden verrekend. 

5. Behoudens voor zover in de Participatieovereenkomst 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. 
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Artikel 3 Voorwaarden 

1. De Paneeleenheden zijn toegekend en worden uitgegeven volgens de bepalingen van de 

statuten van de Coöperatie.   

2. Het Lid (en de rechtsopvolgers van de Verkrijgers) is aan het bepaalde in de Statuten de 

Ledenovereenkomst, zoals deze thans luiden of in de toekomst zullen luiden, en deze 

Overeenkomst, onderworpen en gebonden en zullen aan de nakoming daarvan hun volledige 

medewerking verlenen. 

3. Het Lid verklaart hierbij - voor zover nodig - met de inhoud van de statuten van de 

Coöperatie, het Huishoudelijk Reglement en het informatiedocument bekend en akkoord te 

zijn. 

Artikel 4 Overdracht 

1. De Ledenovereenkomst is onlosmakelijk verbonden met de Participatieovereenkomst(en); 

hetgeen met zich brengt dat de Participatieovereenkomst(en) en daaruit voortvloeiende 

rechten niet separaat kunnen worden overgedragen.  

2. Het is een Lid verboden om één of meerdere van de door hem gehouden Paneeleenheden 

over te dragen, te vervreemden (zowel in verbintenisrechtelijke als ook in 

goederenrechtelijke zin) of op enigerlei wijze te bezwaren of zich daartoe te verplichten 

zonder expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van de Coöperatie.  

3. De bepalingen uit de Ledenovereenkomst en de Statuten die zien op het overdragen van 

rechten van een Lid gelden onverkort. 

Artikel 5 Diversen 

1. Indien de Ledenovereenkomst eindigt heeft dit als gevolg dat ook de 

Participatieovereenkomst daarmee komt te eindigen.  

2. Het Lid is in het geval van beëindiging van de Participatieovereenkomst verplicht de 

Paneeleenheden in overleg met de Coöperatie aan te bieden, conform de bepalingen uit de 

Statuten en Ledenovereenkomst. 

3. Aanvullingen en/of wijzigingen van de Participatieovereenkomst gelden tussen Partijen na te 

zijn neergelegd in een gewijzigde en door Partijen ondertekende of online geaccepteerde 

overeenkomst. 

4. De ongeldigheid of nietigheid van een bepaling in deze Overeenkomst tast de geldigheid van 

de overige bepalingen ervan niet aan. Partijen vervangen de ongeldige of 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. 

5. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  

6. Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst zullen worden 

beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. 

 

 


