Deelnemersovereenkomst bij SCE-projecten
Deelnemersovereenkomst project dak 7 en 8
Tussen:
1. Coöperatie Zonnig Zieuwent U.A., statutair gevestigd te Zieuwent,
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65599802, hierna te
noemen: 'ons', 'wij' of 'de Coöperatie'; en
2. Naam;
Adres;
Postcode Woonplaats;
hierna ook te noemen: ‘u’ of ‘uw’.
Geachte ____________________________,
Op __-__-2021 heeft u zich ingeschreven voor deelname in dak 7 (te Molder) / 8 (ten
Have) gelegen in de postcoderoos 7135 (dak 7) / 7131 (dak 8). Uw inschrijving
bedraagt ____ keer de minimale Inleg (van €240,=). Dat komt neer op een Inleg van
€ _______
Overeenkomst en herroeping
Door uw inschrijving is deze deelnemersovereenkomst tot stand gekomen. U kunt deze
overeenkomst echter gedurende 14 dagen na inschrijving, zonder opgave van redenen
ontbinden. Uw inschrijving vervalt dan. Laat ons weten als u hiervan gebruik wilt maken via
info@zonnigzieuwent.nl of schriftelijk aan het in het briefhoofd vermelde adres.
Betaling van de Inleg
U hoeft uw Inleg niet direct na inschrijving te voldoen. Dat hoeft pas nadat u daartoe
schriftelijk (per e-mail) bent uitgenodigd. Daarbij noemen wij het bedrag dat u voor uw
deelname aan ons dient over te maken. Dit bedrag kan lager zijn dan het bedrag
waarvoor u heeft ingeschreven. Dat is het geval wanneer wij een hoger bedrag aan
inschrijvingen ontvangen dan nodig is voor realisatie van de productie-installatie.
Tegen betaling van uw Inleg verkrijgt u een Uitkeringsrecht. Dat is het recht op
uitkering van € 0,1112 voor elke gesubsidieerde kilowattuur die is geproduceerd met
bovengenoemde productie-installatie, naar verhouding van uw Inleg.
Zonnig Zieuwent wil in 2022 het oorspronkelijke tarief energiebelasting op stroom
(€ 0,1112) standaard uitkeren aan ieder nieuw lid van dit SCE project. Wat er na aftrek van
de kosten overblijft (€ 0.146 -/- 0.1112 -/- kosten specifiek project) wordt separaat per dak
geadministreerd. De ALV van juni 2022 zal met betrekking tot het uit te keren batig saldo in

2022 (en verder) voor dak 7 en 8, op voordracht van het bestuur, een definitief besluit
nemen.
Voorwaarden voor deelname
Voordat wij u uitnodigen om uw Inleg over te maken, toetsen wij of u in aanmerking komt
voor deelname in de productie-installatie. Daartoe moet u:
a) lid zijn van de Coöperatie;
b) b. deze deelnemersovereenkomst aangaan;
c) c. woonachtig of gevestigd zijn op een adres gelegen in de postcoderoos; en
d) d. stroom geleverd krijgen via een kleinverbruiksaansluiting.
Ook moet u beschikken over een betaalrekening die is gesteld op uw eigen naam en die
wordt aangehouden bij een bank die bevoegd is om als zodanig in Nederland actief te zijn.
Deelnemend lid voor de SCE
Wij gebruiken uw Inleg voor de financiering van bovengenoemde productie-installatie.
Deze productie-installatie is opgenomen in een beschikking tot subsidieverlening aan de
Coöperatie ingevolge de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). In dat
kader zullen wij uw naam, adres en Inleg opgeven aan de Rijksoverheid (Minister van
Economische Zaken en Klimaat). Ook kan het zijn dat wij een afschrift van deze
overeenkomst aan de minister verstrekken, inclusief de bevestiging van het definitieve
bedrag van uw Inleg. Een en ander is nodig voor verkrijging en behoud van de subsidie, die
de productie-installatie en uw Uitkeringsrecht mogelijk maakt.
Voorwaarden
Uw rechten en plichten ingevolge deze overeenkomst staan gedetailleerd beschreven in
ons Besluit tot aanbieding van Uitkeringsrechten en ons Reglement SCE-projecten.
Genoemd Besluit en reglement maken integraal deel uit van deze overeenkomst.
Bij inschrijving heeft u zich akkoord verklaard met de inhoud van deze overeenkomst, en
met genoemd Besluit en reglement.
Ons besluit tot aanbieding en ons Reglement SCE-projecten zijn te downloaden via onze
website www.zonnigzieuwent.nl/downloads
Wijziging van deze overeenkomst
Bij wijziging van het Reglement SCE-projecten wijzigt deze overeenkomst
dienovereenkomstig. Schriftelijke kennisgeving van een wijziging van het Reglement SCEprojecten wordt opgevat als schriftelijke (of email) mededeling aan u van wijziging van deze
overeenkomst.
Overdraagbaarheid
Uw Uitkeringsrecht is persoonlijk. U kunt het niet aan een ander overdragen. U kunt het
echter wel overdagen aan een huisgenoot die uw rol als Deelnemer op zich neemt.
Verval van uw Uitkeringsrecht
Indien u geen lid meer bent van de Coöperatie, of indien u geen stroom (meer)
geleverd krijgt via een kleinverbruiksaansluiting, vervalt uw Uitkeringsrecht. In dat
geval heeft u nog wel recht op het bedrag dat de Coöperatie ontvangt voor het
resterende Uitkeringsrecht, na aftrek van uitvoeringskosten.

Houd ons op de hoogte
U dient ons op de hoogte te houden van uw actuele persoonlijke gegevens, waaronder uw
adres en e-mail adres. Ook moet u ons berichten wanneer u geen stroom meer geleverd
krijgt via een kleinverbruiksaansluiting. Desgevraagd moet u ons in staat stellen om aan te
tonen dat u stroom geleverd krijgt via een kleinverbruiksaansluiting.
Volgende stappen
1. Wij controleren uw inschrijving en vragen u eventueel om bewijsstukken.
Indien u bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel verzoeken wij u een
recent uittreksel (of kopie) daarvan aan ons toe te zenden.
2. Na afsluiting van de inschrijfperiode verdelen wij de beschikbare Uitkeringsrechten
over de geldige inschrijvingen. Wij berichten u per e-mail over de
toewijzing van uw Uitkeringsrecht. De bijbehorende Inleg dient u binnen 14
dagen na dat bericht aan ons over te maken. Dit dient te geschieden vanaf een
bankrekening die op uw naam staat, en die wordt aangehouden bij een bank die
bevoegd is om als zodanig in Nederland actief te zijn.
3. Als wij uw Inleg aanvaarden bevestigen wij dat schriftelijk (per e-mail). In deze
bevestiging staat het definitieve bedrag van uw Inleg. Voor zover wij uw Inleg niet
aanvaarden storten wij deze terug naar de rekening van herkomst. Een en ander
gebeurt uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst van de Inleg.
Uw inschrijving en Uitkeringsrecht worden vastgelegd in het inlegregister van de
Coöperatie. Dit register is op uw verzoek raadpleegbaar. Het Besluit van de Coöperatie tot
aanbieding van de Uitkeringsrechten en het Reglement SCE-projecten van de
Coöperatie blijven raadpleegbaar via onze website www.zonnigzieuwent.nl
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(Digitaal) opgemaakt op __-__-2021

Naam;

Handtekening;

