LEDENOVEREENKOMST
DE ONDERGETEKENDEN:
1. “Energiecoöperatie Middelstroom” U.A., statutair gevestigd te Middelstum, kantoorhoudende te Kerkpad
15 9991 AC Middelstum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 68019645,
hierna te noemen als de “Coöperatie”; en
2.
Naam
Adres
postcode
( hierna te noemen het “Lid”); EAN nummer ………………………………………….
en KvK nummer ……………………. (voor bedrijven)
De hierboven genoemde partijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als “Partijen”.
OVERWEGEN DAT:
(A) De Coöperatie is opgericht bij notariële akte verleden voor notaris mr. J.J Lambeck met plaats van vestiging
Middelstum, op zes februari 2017;
(B) Het Lid is lid geworden van de Coöperatie;
(C) Partijen in deze leden- en inbrengovereenkomst de voorwaarden en condities wensen neer te leggen ter
zake het lidmaatschap van het Lid van de Coöperatie, in aanvulling op hetgeen in de statuten van de
Coöperatie is bepaald (hierna te noemen deze “Ledenovereenkomst”).
(D) De Coöperatie een informatiedocument heeft opgesteld met beknopte financiële en andere informatie over
Opwekproject 1.
VERKLAREN EN KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:
1) Doel
a) De Ledenovereenkomst heeft ten doel de wederzijdse rechten en verplichtingen tussen de Coöperatie
en het Lid te beschrijven t.b.v. de oprichting en exploitatie van een duurzame –stroomopwekinstallatie in en rond het postcoderoos gebied 9991;
b) zomede al hetgeen met bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin.
1. Lidmaatschap
Het Lid is lid geworden van de Coöperatie.
Op het lidmaatschap zijn de desbetreffende bepalingen van de statuten van de Coöperatie.
2. Verklaring van het Lid
Het Lid staat er jegens de Coöperatie voor in dat:
•

zijn bovengenoemde adres de woning betreft die onderdeel zal uitmaken van het opwekproject,

•

die woning is aangesloten op het distributienet met een aansluiting van maximaal driemaal 80 ampère

•
•

hij geen leverancier, producent, handelaar of netbeheerder is (als bedoeld in de Elektriciteitswet 1998
art. 1 lid 1 onder f, g, h en k),
hij geen woningcorporatie is,

•

hij geen ondernemer is die onroerende zaken exploiteert,

•

hij eventueel met Energie VanOns een energiecontract zal afsluiten /heeft gesloten dan wel zo spoedig
mogelijk zal sluiten, en dat hij de Coöperatie prompt en volledig zal informeren zoals in de statuten is
bepaald.

3. Kapitaalinleg
Het lid zal, aan de Coöperatie een kapitaalinleg overmaken, als volgt:
……….. certificaten van Euro € 99, = (inclusief BTW), zijnde in totaal € ………
Daarnaast zal het Lid
* jaarlijks per certificaat €19,50 overmaken
* dit bedrag in een keer vooraf voor 15 jaar betalen.
Te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum naar rekening: NL 21 RABO 0316 4732 35, ten name van
energiecoöperatie Middelstroom te Middelstum; met vermelding van postcode en huisnummer. Op deze
kapitaalinleg zijn de desbetreffende bepalingen van de statuten van de Coöperatie overeenkomstig van
toepassing.
Bij nadere overeenkomst tussen partijen kan het bedrag van de kapitaalinleg worden gewijzigd.
4. Duur van de Ledenovereenkomst
Deze overeenkomst is van kracht gedurende het lidmaatschap van de Coöperatie Zij eindigt indien en zodra het
lidmaatschap eindigt.
5. De coöperatie
•

Houdt de ledenadministratie bij;

•

Houdt een administratie bij waaruit blijkt wat de elektriciteitsproductie van de energie
opwekkingsinstallatie van de Coöperatie is en op hoeveel elektriciteit een certificaat recht geeft.

•

Registreert de hoeveelheid elektriciteit waar het lid recht op heeft door de opbrengst van een
certificaat te vermenigvuldigen met het aantal certificaten van het Lid.

•

Zorgt ervoor dat de in het vorige lid genoemde hoeveelheid elektriciteit verrekend wordt met het Lid,
evenals de eventuele belastingkorting waarop een Lid recht heeft.

•

Draagt zorg voor het onderhoud, de verzekering en het beheer van de energie opwekkingsinstallatie.

6. Aansprakelijkheid
De coöperatie zal zich maximaal inspannen om de verwachte opbrengsten ook daadwerkelijk te realiseren. Het
Lid is er zich echter van bewust dat de Coöperatie jegens hem geen garanties kan geven. De bijdrage van het
Lid levert per saldo mogelijk géén (of zelfs een negatief) rendement op en wordt mogelijk niet door anderen
overgenomen (zelfs ingeval van verhuizing of overlijden).
Door of namens de Coöperatie gemaakte plannen, prognoses en berekeningen zijn zeer zorgvuldig opgesteld
en zullen bij normale omstandigheden ook behaald kunnen worden, maar kunnen niet worden beschouwd als
toezeggingen, voorspellingen of gewekte verwachtingen. De Coöperatie is niet aansprakelijk voor eventuele

schade en verliezen (deze zijn voor zover mogelijk gedekt door een door de coöperatie afgesloten verzekering)
tenzij deze rechtstreeks voortkomen uit opzet of grove schuld. Ingeval van aansprakelijkheid van de Coöperatie
is deze beperkt tot ten hoogste het bedrag waarvoor het Lid op dat moment is gecrediteerd op de
ledenrekening van de Coöperatie.
7. Diversen
a.

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

b. Deze Ledenovereenkomst komt tot stand indien en zodra deze Ledenovereenkomst rechtsgeldig door
of namens Partijen is ondertekend. De in tweevoud getekende exemplaren tezamen vormen de
rechtsgeldige en bindende overeenkomst tussen Partijen.
c.

De ongeldigheid of nietigheid van enige bepaling van deze Ledenovereenkomst tast de geldigheid van
de overige bepalingen van deze Ledenovereenkomst 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 Ledenovereenkomst, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van de ongeldige of nietige
bepaling.

d. Indien er strijd is tussen deze Ledenovereenkomst en de Statuten, dan gaat deze Ledenovereenkomst
voor.
8. Geschillen
Indien sprake is van een geschil treden beide partijen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 werkweken,
met elkaar in overleg. Partijen trachten tijdens dit overleg samen het geschil in de geest van deze
overeenkomst op te lossen zodanig dat dit een voor beide partijen bevredigend resultaat oplevert. Partijen
kunnen, op verzoek van een van beide partijen, daarvoor gezamenlijk een onafhankelijke derde aanwijzen die
als mediator optreedt. In dat geval kan de eerder genoemde termijn met 2 weken worden verlengd.
Indien genoemd overleg niet tot een oplossing leidt, wordt het geschil beslecht door de Rechtbank te
Groningen.
ALDUS ONDERTEKEND in tweevoud
Datum: ___________________________________
Naam lid en handtekening

Datum: __________________ __________________ Coöperatie Middelstroom U.A.
Pieter Schollema, voorzitter

Piet Tinus van der Wal, penningmeester

