Bommelerwaar-Stroom Deelnemer-Overeenkomst
De partijen in deze Overeenkomst:
(1)

Persoon met NAW-gegevens zoals ingevuld op het deelnemer-formulier op de website van de Coöperatie, dan wel een
uitgeprint exemplaar, hierna te noemen: de “Deelnemer”;

(2)

Coöperatie Bommelerwaar B.A., statutair gevestigd te Bruchem, kantoorhoudende te Akkerstraat 2, 5314 BE Bruchem,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66386942, hierna te noemen: de “Coöperatie”,

Overwegende dat:
(a)

De Coöperatie is opgericht bij notariële akte verleden voor mr. P.K.J. van den Broecke, notaris met plaats van vestiging in
Culemborg, op 28 juni 2016;

(b)

Deelnemer lid is geworden van de Coöperatie, dan wel voldoet aan de criteria voor het lidmaatschap en het
lidmaatschap aanvraagt van de Coöperatie aan per datum van ondertekening van deze overeenkomst;

(c)

Partijen in deze overeenkomst de voorwaarden en condities wensen neer te leggen terzake het deelnemen, als lid van
de Coöperatie, in “Bommelerwaar-Stroom” en Deelnemer energie kan afnemen van energieprojecten van de Coöperatie
(hierna te noemen de ”Overeenkomst”);

(d)

Deze Overeenkomst aanvullend is op de rechten en plichten van het lidmaatschap zoals onder (b) bedoeld;

(e)

Het niet de intentie is dat alle denkbare eventualiteiten worden afgedekt in deze Overeenkomst maar in plaats daarvan
wordt vertrouwd op een goed democratisch samenspel tussen de ledenvergadering en het bestuur van de Coöperatie
en dat deze Overeenkomst daarom volgens artikel 6.1 (hierna te noemen Ledenbesluit) aan de ledenvergadering diverse
besluitvormende bevoegdheden toekent, die zij overigens kan besluiten te delegeren aan het bestuur en weer terug te
nemen;

(f)

Het nadrukkelijk de intentie is dat deze Overeenkomst inclusief de daaraan verbonden realisatie van Energieprojecten
wordt nageleefd vanuit de letter en geest van het op gebiedswaarde gerichte “Gebiedsarrangement Bommelerwaard”
dat de Coöperatie, volgens het model van De Coöperatieve Samenleving en gebaseerd op de Europese spelregels van

het Regionale Beleid en landelijk onder meer de Omgevingswet, voornemens is overeen te komen met andere relevante
gebiedspartijen vanuit de samenwerkende overheid, samenleving en het (lokale) bedrijfsleven;
(g)

Na de totstandkoming van het onder (f) genoemde “Gebiedsarrangement Bommelerwaard” deze Overeenkomst volgens

(h)

Indachtig de principes van billijkheid en wederkerigheid en met oog op het (her)gebruik van deze Overeenkomst buiten
de Coöperatie en om aldus de energietransitie en coöperatieve duurzame gebiedsontwikkeling te versnellen deze
Overeenkomst wordt aangeboden in ‘de coöperatieve winkel van uitgevonden wielen’ onder condities zoals in artikel 6.8

Ledenbesluit op relevante onderdelen kan worden gewijzigd dan wel aangevuld;

bepaald,

Verklaren en komen overeen als volgt:

1. Begrippen
1.1

In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen gebruikt. Deze worden met hoofdletter aangeduid. Voor de definitie
van de begrippen wordt verwezen naar de betekenis zoals opgenomen in de begrippenlijst die als bijlage deel uitmaakt
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van deze Overeenkomst.
Alle opgenomen begrippen gelden zowel voor de enkelvoud- als meervoudsvorm en voor eventuele vervoegingen. Waar
“hij” staat, kan ook “zij” worden gelezen, tenzij de specifieke context dit onmogelijk maakt. Voor het leesgemak zijn aan
dit document kleuren toegevoegd zonder verdere juridische betekenis.

2. Doel van de Overeenkomst
2.1

Deelnemer en Coöperatie zetten zich in voor de coöperatieve gebiedsontwikkeling van een sociaal, economisch en
ecologisch duurzame Bommelerwaard, met als belangrijk speerpunt de spoedigst mogelijke transitie naar een schoon
en klimaat- en energieneutraal Bommelerwaard.

2.2

Het concept Bommelerwaar-Stroom is bedoeld als een belangrijk instrument om de energietransitie vanuit de lokale
vraag naar energie te organiseren, dusdanig dat -waar volhoudbaar mogelijk- iedere financiële drempel voor toetreding
en deelname wordt weggenomen en overigens zo eerlijk en aantrekkelijk mogelijk voor iedereen om een voorspoedige
overstap naar, en ontwikkeling van een duurzaam, geïntegreerd en regionaal verbonden energiesysteem van, voor en
door de Bommelerwaard te bespoedigen.

3. Deelname in Bommelerwaar-Stroom
3.1.

Deelnemer verstrekt de Coöperatie gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor deelname aan Bommelerwaar-Stroom
en de uitoefening van het lidmaatschap van de Coöperatie.
a)

Bij ondertekening van deze Overeenkomst verstrekt de Deelnemer aan de Coöperatie hiertoe gevraagde contact-,
bancaire-, energieverbruik-, en overige gegevens, dan wel verleent toestemming dat de Coöperatie deze gegevens
ontvangt van het Energiebedrijf of een ander energiebedrijf. De Deelnemer informeert de Coöperatie Schriftelijk
van alle eventuele wijzigingen in die gegevens.

b)

Deelnemer verleent toestemming aan de Coöperatie om gegevens aan derde partijen beschikbaar te stellen, voor
zover noodzakelijk is voor deelname aan Bommelerwaar-Stroom, voortvloeiend uit deze Overeenkomst.
Gegevensverwerking door de Coöperatie vindt plaats volgens de daartoe door de Coöperatie op haar website
gepubliceerde privacyverklaring. Deelnemer verleent, zoveel als nodig, daartoe ook zijn toestemming aan de
Coöperatie.

c)

3.2

Deelnemer verleent bovendien machtiging tot automatische incasso voor inning van alle bedragen die de
Deelnemer aan de Coöperatie in gevolg van deze Overeenkomst verschuldigd is, door middel van een SEPAmachtigingsformulier dat daartoe door de Coöperatie aan de Deelnemer zal worden toegezonden.

Met het aangaan van deze Overeenkomst verzoekt de Deelnemer om Koppeling aan een of meer BommelerwaarEnergieproject(en).
a)

Koppeling geeft aansluitend bij de overeenkomst van de Coöperatie met het Energiebedrijf recht op levering van

b)

Eerste Koppeling vindt plaats voor, tenzij het Bestuur anders besluit, ten minste de helft van het stroomgebruik

energie van dat Energieproject, onder de condities -niet betreffende het leveringscontract van de Deelnemer met
het Energiebedrijf- zoals in deze Overeenkomst bepaald en ten aanzien van het Adres van Deelnemer als in de
aanhef van deze Overeenkomst bedoeld.
van de Deelnemer (gerekend over een maximum van 10.000 kWh waarvoor de Deelnemer binnen wettelijke
criteria recht heeft op Energiebelasting-teruggave) in het jaar voorafgaande aan Koppeling, mogelijk in afgeronde
eenheden van 1000 kWh, op volgorde van aanmelding en voorts gericht op Koppeling van een zo groot mogelijk
aantal Deelnemers. Aan Deelnemers die een contract sluiten voor afname van Bommelerwaar-Stroom van een
Energiebedrijf wordt daarbij voorrang gegeven.

c)

Indien de Deelnemer stroom wenst af te nemen boven het maximum waarvoor teruggave van Energiebelasting
wettelijk geldt, dan wel gekoppeld wenst te worden aan een Energieproject waarop deze teruggave niet van
toepassing is, is de in artikel 4.1 genoemde kapitaalinleg onverminderd van toepassing.

3.3

De Coöperatie besluit aan welk(e) Energieproject(en) Koppeling van de Deelnemer plaatsvindt en zal het Energiebedrijf

of een ander energiebedrijf hierover middels wettelijk verplichte ledenverklaring informeren. De Deelnemer kan diens
voorkeur of afkeur voor Koppeling aan een specifiek Energieproject aan de Coöperatie kenbaar maken. Na Koppeling kan
de Coöperatie eenzijdig besluiten tot wijziging van de Koppeling van de Deelnemer aan een ander Energieproject, ook in

Bommelerwaar-Stroom Deelnemer-Overeenkomst • Versie dd. 11 juli 2018

p. 2

het geval van verhuizing van de Deelnemer binnen het Werkgebied. Een dergelijke wijziging biedt geen grond voor
ontbinding of beëindiging anderszins van deze Overeenkomst.
3.4

De Coöperatie kan, en tenzij de Deelnemer anders aangeeft, zal besluiten tot Koppeling aan een (of meer)
Energieproject(en) waarvoor de Coöperatie gebruik maakt van de wettelijke “Regeling Verlaagd Tarief”1 (vaak genoemd:
de Postcoderoos-regeling), tenzij een andere regeling in de optelsom voor Coöperatie en Deelnemer financieel
aantrekkelijker is of om andere reden volgens Ledenbesluit van het gebruik van deze regeling wordt afgeweken, dit ter
beoordeling van de Coöperatie.
Getracht wordt voor een Deelnemer Koppeling te realiseren voor diens volledige stroomafname, zoveel mogelijk
rekening houdend met fluctuaties van opbrengst en afname. Wanneer het niet lukt om alle stroomafname van de
Deelnemers volledig door eigen Energieprojecten te dekken, worden alle Deelnemers met Koppeling, voor wat betreft
het mogelijke recht op Energiebelasting-teruggave zoals bedoeld in artikel 4.2, evenredig gekort naar rato van de
afgenomen stroom.
Bij het aangaan van deze Overeenkomst wordt de Deelnemer geacht te voldoen aan de wettelijke criteria voor deze
regeling. Het niet voldoen aan deze criteria kan grond zijn voor ontbinding van deze Overeenkomst door de Coöperatie.
Koppeling vindt plaats voor de duur van de resterende periode waarop deze regeling op dit Energieproject van
toepassing is, tenzij deze Overeenkomst eerder wordt ontbonden of beëindigd.

3.5

Indien de Coöperatie niet over een Energieproject beschikt waaraan (volledige) Koppeling van de Deelnemer mogelijk is,
geldt voor haar de inspanningsverplichting om Koppeling aan een Energieproject spoedig mogelijk te maken. Totdat
Koppeling aan een Energieproject mogelijk is, informeert de Coöperatie de Deelnemer regelmatig over de voortgang.

3.6

Voor de afname van energie sluit de Deelnemer, naast deze Overeenkomst een overeenkomst met een Energiebedrijf
dat de Coöperatie contracteert voor de afname van stroom van haar Energieprojecten dan wel met een ander
energiebedrijf. Alleen een (gecontracteerd) Energiebedrijf kan de propositie “bommelerwaar-stroom” aanbieden aan een
Deelnemer, binnen het daartoe met de Coöperatie overeengekomen contractmodel. Deelnemer machtigt de Coöperatie
om ten minste ieder kwartaal stroomverbruik-gegevens van de Deelnemer van het Energiebedrijf of het andere

energiebedrijf op te vragen voor investering in Energieprojecten en optimalisering van de Koppeling van Deelnemers aan
Energieprojecten. Opzegging door de Deelnemer van de overeenkomst met het Energiebedrijf of met het andere
energiebedrijf leidt niet tot ontbinding van deze Overeenkomst.
3.7

Deelnemers zijn middels automatische incasso of een anderszins gegarandeerde (automatische) betaling jaarlijkse
administratiekosten verschuldigd aan de Coöperatie ter hoogte van € 50, behoudens Ledenbesluit. Indien de Deelnemer
Bommelerwaar-Stroom afneemt van een (gecontracteerd) Energiebedrijf, is Deelnemer vrijgesteld van deze
administratiekosten.

3.8

Binnen de bovengrens van 10.000 kWh/jaar wordt de Deelnemer geacht al zijn stroom van een Energiebedrijf of ander

3.9

Indien de Coöperatie volgens Ledenbesluit het contract van de Coöperatie met een Energiebedrijf beëindigt, is het

energiebedrijf af te nemen, behoudens de stroom die de Deelnemer mogelijk en aantoonbaar voor eigen gebruik op
eigen huis/erf opwekt.

Bestuur gemachtigd namens Deelnemer een nieuw contract met een ander Energiebedrijf aan te gaan om collectieve
overstap te vergemakkelijken. Indien de Deelnemer binnen de wettelijke bedenktijd die geldt voor het overstappen naar
een andere energieleverancier besluit deze overstap ongedaan te maken, kan het Bestuur besluiten dat,
overeenkomstig de laatste zin van artikel 3.2, de Koppeling van de Deelnemer aan diens Energieproject(en) komt te

vervallen. Eventuele kosten samenhangend met de overstap naar een ander Energiebedrijf zijn voor rekening van de
Coöperatie.
3.10

1

De Coöperatie kan besluiten een Energieproject te beëindigen. In dat geval is zij niet schadeplichtig jegens de Deelnemer.
De Coöperatie heeft een inspanningsverplichting de Koppeling van Deelnemer aan een nieuw of ander Energieproject
mogelijk te maken.

Regeling verlaagd tarief: de regeling op basis van de Wet belastingen op milieugrondslag (artikel 47 en 59a, 59b en 59c), de
daarop gebaseerde Uitvoeringsregeling (artikel 19a en 19b) en het daarop gebaseerde Uitvoeringsbesluit (artikel 21b).
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4. Inleg van kapitaal middels deelname aan Bommelerwaar-Stroom
4.1

Vanaf het moment dat Koppeling van de Deelnemer aan een Energieproject heeft plaatsgevonden, is de Deelnemer aan
de Coöperatie een kapitaalinleg verschuldigd, die Schriftelijk aan de Deelnemer wordt bevestigd.
a)

De hoogte van deze inleg is afhankelijk van de gemiddelde investeringskosten van alle Energieprojecten van de
Coöperatie en wordt bepaald op het moment van Koppeling. Hiervoor is er jaarlijks een peilmoment. Behoudens
verlaging middels Ledenbesluit, bedraagt de hoogte van deze inleg maximaal € 1,00/kWh, berekend over de
gemiddelde jaarlijkse stroomafname binnen deze Overeenkomst en waarvoor bij aanvang de laatste
jaarafrekening over te leggen door de Deelnemer als referentie geldt, plus een opslag ter dekking van
financieringslasten door de Coöperatie die, behoudens Ledenbesluit,15% bedraagt. Indien volgens artikel 6.1 wordt
besloten de hoogte van de kapitaalinleg te verlagen, geldt het nieuwe kapitaalinleg-bedrag voortschrijdend voor
alle Deelnemers.

b)

Wanneer Deelnemer meer of minder stroom gaat afnemen, verandert ook de omvang van de verplichte
kapitaalinleg. Wijzigingen in de omvang van de kapitaalinleg worden jaarlijks gecommuniceerd aan de Deelnemer.

c)

Behoudens artikel 4.5 lost de Deelnemer de aan de Coöperatie verschuldigde kapitaalinleg af in jaarlijkse
termijnen, zoveel als mogelijk middels Cessie aan de Coöperatie van diens vorderingen als bedoeld in artikel 4.2
van deze Overeenkomst, met dien verstande dat een jaarlijkse minimumaflossing van € 0,10/kWh wordt
gehanteerd.

d)

Indien de hoogte van de Energiebelasting-teruggave lager wordt dan de jaarlijkse minimumaflossing, wordt het
verschil allereerst ingelegd door afboeking op het saldo van de Ledenkapitaalrekening van de Deelnemer; daarna
middels automatische incasso, behoudens Ledenbesluit.

e)

De Coöperatie registreert de kapitaalinleg die de Deelnemer aan de Coöperatie is verschuldigd en de aflossingen
die reeds door de Deelnemer zijn verricht, ingevolge artikel 4.2 en artikel 4.5 van deze Overeenkomst. De
Coöperatie rapporteert hierover jaarlijks aan de Deelnemer.

f)

4.2

Aldus afgeloste bedragen tot de hoogte van de verschuldigde kapitaalinleg zijn niet restitueerbaar. Enig daarvan te
onderscheiden saldo van de Ledenkapitaalrekening kan met inachtneming van artikel 5.6 onder voorwaarden
worden overgedragen.

Deelnemer heeft door Koppeling aan een Energieproject van de Coöperatie mogelijk wettelijk recht op Energiebelastingteruggave.
a)

Indien Deelnemer stroom afneemt verleent de Deelnemer middels het aangaan van deze Overeenkomst Cessie
aan de Coöperatie voor de ontvangst van deze betaling, teneinde zo te voldoen aan de in artikel 4.1 bedoelde
jaarlijkse minimuminleg. De Deelnemer draagt door de ondertekening van deze Overeenkomst diens huidige en
toekomstige vorderingen op het Energiebedrijf, waaronder inbegrepen een eventueel opvolgend Energiebedrijf,
respectievelijk de belastingdienst bestaande uit gedurende de duur van deze Overeenkomst te ontvangen

kortingen respectievelijk teruggaven op/van de Energiebelasting, vermeerderd met de BTW daarover, ten titel van
Cessie over aan de Coöperatie, welke Cessie de Coöperatie door de ondertekening van deze Overeenkomst
aanvaardt.
b)

Indien de Deelnemer stroom afneemt van een ander energiebedrijf wordt de in artikel 4.1 bedoelde kapitaalinleg

voldaan middels automatische incasso bij de Deelnemer van een bedrag gelijk aan de jaarlijks geldende
Energiebelasting-teruggave, waarop Deelnemer recht heeft blijkens de door hem ontvangen en aan de Coöperatie
verstrekte jaaropgave van diens energiebedrijf. Een en ander met een minimum van € 0,10/kWh/jaar,
vermeerderd met een opslag overeenkomstig maximaal 30% van het kale stroomtarief (dat wil zeggen het tarief
zonder overige kosten en belastingen), behoudens verlaging middels Ledenbesluit. Deze opslag geldt niet als
aflossing en wordt niet bijgeboekt op de Ledenkapitaalrekening van de Deelnemer. Incasso vindt plaats met in
achtneming van een termijn van dertig dagen na facturatie door de Coöperatie.

4.3

Indien de volgens artikel 4.2 gecedeerde Energiebelasting-teruggave meer bedraagt dan het in het artikel 4.1 genoemde
jaarlijkse minimum, wordt het meerdere deel bijgeschreven op een Ledenkapitaalrekening op naam van de Deelnemer.
De Deelnemer kan dit bedrag aanmerken als zijnde beschikbaar voor het Solidariteitsfonds voor ondersteuning van
Deelnemers met een (te) kleine beurs, en waarvoor de Deelnemer die hierop aanspraak wenst te maken met de
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Coöperatie een aanvullende overeenkomst kan aangaan. Middels Ledenbesluit zijn ook andere bestemmingen mogelijk
dan bijschrijving op de Ledenkapitaalrekening, waaronder restitutie aan Deelnemers. Tenzij volgens dezelfde procedure
anders wordt besloten, is het rentepercentage op deze Ledenkapitaalrekening gelijk aan het percentage dat is
vastgesteld in relatie tot het Leden-leenreglement en dat beschikbaar is op de website van de Coöperatie, met een
opslag van één procent. Ook over de overige condities van de Ledenkapitaalrekening wordt aldus besloten, al dan niet bij
reglement en altijd in overeenstemming met de Wet Financieel Toezicht.

4.4

Volgens artikel 8 van de Statuten en met oog op de financiering van Energieprojecten geldt een ledenaansprakelijkheid
in geval van faillissement van de Coöperatie die in hoogte beperkt is. In overeenstemming met lid 5 eerste zin van dat
artikel heeft het Bestuur bij reglement bepaald dat vanuit het perspectief van billijkheid de kapitaalinleg zoals bedoeld in
artikel 4.1 van deze Overeenkomst of, indien dit hoger is, de volle Energiebelasting-teruggave, in mindering wordt
gebracht op de ledenaansprakelijkheid van de Deelnemer. Voor de kapitaalinleg die hiervoor in aanmerking komt, geldt
een maximum Koppeling van 3500 kWh/jaar. In geval van eenmalige betaling volgens artikel 4.5 wordt de
ledenaansprakelijkheid in de drie opvolgende jaren in gelijke delen afgebouwd. In alle gevallen wordt de
ledenaansprakelijkheid voor de Deelnemer uiterlijk vijf jaar na eerste Koppeling gereduceerd tot nul. De stand van de
resterende ledenaansprakelijkheid wordt gerapporteerd aansluitend bij de in artikel 4.1 bedoelde jaarlijkse rapportage.

4.5

De Deelnemer kan besluiten tot eenmalige betaling van (het restant van) diens verschuldigde kapitaalinleg middels
contante inleg. De in artikel 4.1 genoemde opslag ter dekking van financieringslasten is dan niet (langer) verschuldigd.
Zodra door toename van de stroomafname aanvullende inleg noodzakelijk is, gebeurt dat middels automatische incasso
na voorafgaande melding. Wanneer automatische incasso heeft plaatsgevonden, geldt een rentebetaling voor het deel
van de stroomafname waarvoor Koppeling mogelijk nog niet heeft plaatsgevonden, overeenkomstig het percentage dat
is vastgesteld in relatie tot het Leden-leenreglement.

4.6

Zodra de Deelnemer diens in artikel 4.1 bedoelde kapitaalinleg aan de Coöperatie heeft afgelost, wordt de volgens
artikel 4.2 gecedeerde Energiebelasting-teruggave, onder inhouding van € 0,02/kWh, aan de Deelnemer gerestitueerd,
tenzij de Deelnemer opteert voor bijschrijving van de Energiebelasting-teruggave op diens Ledenkapitaalrekening. In
plaats van restitutie/bijschrijving zijn volgens Ledenbesluit ook specifieke collectieve investeringen mogelijk aansluitend
bij de doelstelling van de Coöperatie en van Bommelerwaar-Stroom. Dit Ledenbesluit is dan ook van toepassing op de
Energiebelasting-teruggave voor Deelnemers die volgens artikel 4.5 besluiten tot eenmalige inleg.

4.7

Zodra, door aflossing, één of meer Energieproject(en) schuldenvrij zijn en het besluit tot beëindiging van betreffende
Energieproject(en) nog niet genomen is, houdt de Coöperatie een marge over. Volgens Ledenbesluit kan dit verschil ten
gunste komen van Deelnemers met een leveringscontract met een Energiebedrijf volgens een verdeelsleutel waarbij als

uitgangspunt geldt de vermenigvuldiging van het actueel jaarlijkse stroomverbruik en het aantal jaren van deelname aan
Bommelerwaar-Stroom. Het bedrag kan volgens hetzelfde besluit ook andere wijze worden geïnvesteerd of
gereserveerd aansluitend bij de doelstelling van de Coöperatie en van Bommelerwaar-Stroom – altijd in het belang van
de Deelnemers.
4.8

Indien en voor zover de Ledenvergadering, overeenkomstig artikel 17.8 van de Statuten, besluit tot uitkering van (een
deel van) het resultaat van de Coöperatie, heeft de Deelnemer, zijnde Lid van de Coöperatie, recht op een deel van het
resultaat, naar rato van de door hem in het betreffende jaar van het Energiebedrijf afgenomen stroom (kWh)
onafhankelijk van de mate waarin Koppeling van toepassing is op de Deelnemer en, ter beoordeling van het Bestuur,

mogelijk het aantal jaren van deelname aan Bommelerwaar-Stroom, met dien verstande dat aan een Deelnemer geen
uitbetaling zal plaatsvinden zolang diens kapitaalinleg als bedoeld in artikel 4.1 niet volledig is afgelost. In dat geval
wordt het aan de Deelnemer toekomende deel van het resultaat afgelost op diens kapitaalinleg, dan wel bijgeschreven
op diens Ledenkapitaalrekening.
4.9

Beoogd wordt dat betaling door Deelnemer aan de Coöperatie van de in artikel 4.1 bedoelde verschuldigde inleg volgens
artikel 4.2 binnen 15 jaar zal plaatsvinden zonder dat bijbetaling door de Deelnemer nodig zal zijn. Indien echter bij het
verstrijken van de maximumduur van Energiebelasting-teruggave (actueel wettelijk vastgesteld op minimaal 15 jaar),
maar nooit langer dan na maximaal vijftien jaar na Koppeling, de verschuldigde kapitaalinleg van de Deelnemer niet ten
volle aan de Coöperatie is voldaan, wordt voor het alsdan voor Deelnemer nog resterende deel van diens aan de
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Coöperatie verschuldigde kapitaalinleg tussen Deelnemer en de Coöperatie een betalingsregeling getroffen die, tenzij
het Bestuur ten gunste van de Deelnemer anders bepaalt, inhoudt dat terugbetaling van het door Deelnemer
verschuldigde plaats zal vinden in 36 gelijke maandelijkse termijnen.
4.10

Volgens Ledenbesluit wordt de wijze van overdracht van het eigendom van activa uit beëindigde Energieproject(en)
bepaald, bij voorkeur aan Deelnemers, tenzij een opstalovereenkomst met de eigenaar van de locatie waar het
Energieproject gevestigd is/was dit onmogelijk maakt.

5. Duur, wijziging en beëindiging van de Overeenkomst
5.1

Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde periode van vijftien (15) jaar, mogelijk met verlenging voor een
nieuw overeen te komen duur en anders met stilzwijgende verlenging en een opzegtermijn van steeds één jaar en
voorts met inachtname van hetgeen in dit artikel 5 wordt bepaald.

5.2

De Overeenkomst kan door (de erven van) Deelnemer kosteloos worden beëindigd wanneer de Deelnemer overlijdt of bij
diens verhuizing naar buiten het Werkgebied, danwel, met goedkeuring van het Bestuur, worden voortgezet door,
respectievelijk overgedragen aan een erfgenaam en/of de nieuwe bewoner van het Adres, in dat geval samen met het
eventueel reeds opgebouwde saldo van de kapitaalinleg zoals bedoeld in artikel 4.1. Vindt geen voortzetting of
overdracht van de Overeenkomst plaats als in dit artikel bedoeld, dan vervalt – indien en voor zover van toepassing –
enig positief saldo op de Ledenkapitaalrekening aan de Coöperatie.

5.3

Voorts eindigt deze Overeenkomst bij beëindiging van het lidmaatschap van de Deelnemer van de Coöperatie danwel bij
Schriftelijke opzegging van deze Overeenkomst door de Deelnemer met inachtneming van een opzegtermijn van zes
maanden en hetgeen bepaald is in artikel 5.5.

5.4

Beëindiging van deze Overeenkomst volgens het hiervoor genoemde artikel 5.2 of 5.3 is niet van invloed op het
leveringscontract van de Deelnemer met het Energiebedrijf of met een ander energiebedrijf.

5.5

Indien sprake is van beëindiging als bedoeld in artikel 5.3, en behoudens hetgeen bepaald is in artikel 5.6 en 5.7, is de

Deelnemer mogelijk een betaling verschuldigd aan de Coöperatie ter afkoop van diens resterende verplichtingen uit
hoofde van onderhavige Overeenkomst, welke afkoop is bedoeld als een redelijke vergoeding voor door de Coöperatie

als gevolg van de voornoemde beëindiging te lijden - en jegens Deelnemer te specificeren - verlies.
De hoogte van het verschuldigde afkoopbedrag bedraagt maximaal een bedrag gelijk aan de op het moment van
beëindiging door Deelnemer nog resterende kapitaalinleg volgens artikel 4.1 van de Overeenkomst, maar ten minste het
positief saldo dat op de Ledenkapitaalrekening reeds door de Deelnemer werd opgebouwd, uiteraard voor zover dat de
resterende kapitaalinleg niet overschrijdt. Deelnemer dient enig nog verschuldigde bedrag, dat onmiddellijk opeisbaar is,
binnen dertig dagen na ontvangst van een door de Coöperatie opgemaakte eindafrekening te voldoen. Op verzoek van
de Deelnemer is een betalingsregeling mogelijk overeenkomstig de regeling genoemd in artikel 4.9.
5.6

De in artikel 5.5 bedoelde betaling is niet verschuldigd indien de Deelnemer diens relatie met de Coöperatie beëindigt
doordat hij de Overeenkomst, met goedkeuring van het Bestuur, overdraagt aan een ander (aspirant) lid van de

Coöperatie. Indien de Coöperatie een wachtlijst heeft voor Deelnemers aan Bommelerwaar-Stroom kan de Coöperatie
aanbieden de overdracht te faciliteren. Voor dit faciliteren kan de Coöperatie (administratie)kosten in rekening brengen.
5.7

Beëindiging van het Energieproject waarop Koppeling van de Deelnemer van toepassing is, geeft de Deelnemer het

recht om deze Overeenkomst kosteloos te beëindigen middels een Schriftelijke kennisgeving aan de Coöperatie, tenzij
het Bestuur binnen drie maanden na ontvangst van voornoemde kennisgeving besluit tot gehele of gedeeltelijke
Koppeling van Deelnemer aan een ander Energieproject overeenkomstig artikel 3.2.

5.8

Aansluitend bij lid (g) van de Overwegingen of om andere redenen kan deze Overeenkomst door de Coöperatie eenzijdig

5.9

De Coöperatie kan de Overeenkomst beëindigen wanneer het aantal Deelnemers onder de 100 blijft of raakt, hetgeen
geen invloed heeft op het energiecontract met het Energiebedrijf, en in welk geval de Coöperatie geen

en slechts Schriftelijk worden gewijzigd of aangevuld, overeenkomstig Artikel 6.1 van de Statuten.

schadevergoeding aan de Deelnemer verschuldigd zal raken. Bij beëindiging van de Overeenkomst zal enig positief saldo
van Deelnemer op de Ledenkapitaalrekening aan Deelnemer worden uitgekeerd, indien de in artikel 4.1 bepaalde
verschuldigde kapitaalinleg is afgelost.
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6. Algemene bepalingen
6.1

Indien bepalingen in deze Overeenkomst noden tot incidentele of periodieke besluitvorming geldt daarvoor de procedure
als volgt: de Ledenvergadering besluit op voorstel van het Bestuur, tenzij de Ledenvergadering voor deze specifieke
bepaling besloten heeft de besluitvorming aan het Bestuur te delegeren. Deze procedure wordt ook gevolgd bij overige
onvoorziene eventualiteiten met betrekking tot deze Overeenkomst.

6.2

Iedere Partij zal zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere partij, geen enkele informatie die
betrekking heeft op (i) een mogelijk vertrouwelijk of privacygevoelig aspect van de Coöperatie of haar
Leden/Deelnemers, (ii) het bestaan, de onderhandelingen omtrent en/of de inhoud van deze Overeenkomst, 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) reglement of (iii) 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.

6.3

Deze Overeenkomst bevat, naast hetgeen ter zake is vastgelegd in de Statuten, de gehele overeenkomst tussen Partijen

6.4

Deze Overeenkomst komt tot stand indien en zodra deze Overeenkomst rechtsgeldig door of namens Partijen is
ondertekend. Alle exemplaren tezamen vormen de rechtsgeldige en bindende overeenkomst tussen Partijen. De

en vervangt alle eerdere, Schriftelijke of mondelinge, overeenkomsten met betrekking tot hetzelfde onderwerp.

Deelnemer verklaart woonachtig te zijn op het adres dat in de aanhef van deze Overeenkomst is opgenomen en ten
aanzien van dit adres de energieleveringsovereenkomst te zullen aangaan met het Energiebedrijf (of een ander
energiebedrijf).
6.5

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

6.6

De Statuten maken onderdeel uit van en zijn van toepassing op deze Overeenkomst. Indien er strijd is tussen deze

6.7

Behoudens voor zover in deze Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, draagt de Coöperatie de kosten
voortvloeiend uit of betrekking hebbende op de totstandkoming en uitvoering van deze Overeenkomst, waaronder
begrepen de kosten betreffende opdrachten die zij mogelijk verstrekt aan externe adviseurs.

6.8

Het (her)gebruik van deze Overeenkomst buiten de Coöperatie wordt aangemoedigd en is toegestaan, echter bij
overname van ten minste honderd woorden ervan, onder vermelding, in betreffende overeenkomst(en), van de

Overeenkomst en de Statuten, dan gaan de Statuten voor.

formulering: “Vanuit de principes van redelijkheid en billijkheid, wederkerigheid en de versnelling van de energietransitie
en de coöperatieve duurzame gebiedsontwikkeling is een afdracht verschuldigd per kWh over alle transacties die binnen
deze overeenkomst zullen plaatsvinden, te verdelen tussen Coöperatie Bommelerwaar B.A. én CO-OP Champions
(VanBekkum Co-op Champion) én De Coöperatieve Samenleving B.A. / Coöperatieve Vereniging TSG Netwerk U.A.” De
hoogte van dit bedrag bedraagt € 0,1 ct/kWh tenzij anders wordt overeengekomen.
6.9

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van
deze Overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

Bijlage: Begrippenlijst
Adres:

Het adres van Deelnemer als in de aanhef van deze Overeenkomst omschreven.

Bestuur:

Het bestuur van de Coöperatie zoals gedefinieerd in de Statuten;

Bommelerwaar-Stroom:

Het concept waarmee de Deelnemer zich middels deze Overeenkomst en voorts binnen condities
zoals in deze Overeenkomst zijn bepaald, verbindt aan de lokale opwek, door de Coöperatie, van

duurzame energie met garantie van oorsprong van Energieprojecten van de Coöperatie, met recht
op afname van de aldus opgewekte stroom van de Coöperatie dan wel van een Energiebedrijf dat
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de Coöperatie voor de afname en terug levering contracteert binnen het door haar beschermde
productconcept met dezelfde naam;
Cessie:

Het rechtsgeldig overdragen door de Deelnemer aan de Coöperatie van het recht op teruggave van
Energiebelasting (inclusief BTW), zoals wettelijk verbonden is aan deelname aan Energieprojecten
van de Coöperatie die kwalificeren binnen de Postcoderoos-regeling, en die dan als kapitaalbijdrage
aan de Coöperatie ten goede komt (ter dekking van investerings- en exploitatiekosten);

Coöperatie:

Coöperatie Bommelerwaar B.A.

Deelnemer:

De deelnemer zoals in de kop van deze overeenkomst vermeld, alsmede iedere deelnemer die
eenzelfde overeenkomst heeft ondertekend.

Energiebedrijf:

Enig bedrijf zoals bedoeld in artikel 3.6 met wettelijke energie-leveringsvergunning, door de
Coöperatie gecontracteerd voor de afname van energie van Energieprojecten en levering daarvan
aan Deelnemers samenhangend met deze Overeenkomst;

Energiebelasting:

De belasting, niet zijnde de Opslag Duurzame Energie, die de Deelnemer wettelijk verschuldigd is

Energieproject:

Een installatie voor het opwekken en/of opslaan van één of meer bronnen van lokale duurzame
energie, waaronder zon, wind, water, biomassa, aardwarmte of anderszins;

Koppeling:

De toewijzing van een Deelnemer aan een Energieproject van de Coöperatie, waarmee, afhankelijk
van of de Postcoderoos-regeling van toepassing is op dat Energieproject, de Deelnemer mogelijk
wettelijk recht heeft op teruggave van Energiebelasting;

Ledenbesluit:

Het besluit genomen volgens de procedure zoals bepaald in artikel 6.1.

Ledenkapitaalrekening:

De rekening in de boeken van de Coöperatie die de meerjarige, risico- en rentedragende
kapitaalinleg van de Deelnemer bijhoudt, voor zover deze aanvullend is op de inleg die de

aan het Rijk voor het afnemen van stroom en die via de energierekening wordt afgedragen;

Deelnemer aan de Coöperatie verschuldigd is;
Leden-leenreglement:

Het reglement van de Coöperatie voor het eerst vastgesteld in oktober 2017 voor het aantrekken

Ledenvergadering:

De algemene ledenvergadering van de Coöperatie;

Postcoderoos:

Een gebied zoals bedoeld binnen de wettelijke “Regeling Verlaagd Tarief”, waarbinnen de postcodes
in het postcodesysteem (volgens artikel 2, eerste lid, sub j, van de Postwet 2009) beginnen met

van leningen van leden onder meer voor Energieprojecten;

eenzelfde getal van vier cijfers, alsmede de direct aangrenzende gebieden waarbinnen de
postcodes in het postcodesysteem eveneens beginnen met eenzelfde getal van vier cijfers;
Schriftelijk:

Gebruik makend van reguliere post, fax, e-mail of enig ander geëigend elektronisch middel zodanig
dat de inhoud van de boodschap leesbaar, schriftelijk reproduceerbaar en elektronisch te bewaren
is, en waarbij zowel verzender als ontvanger persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd;

Solidariteitsfonds:

Het fonds tot de instelling waarvan het Bestuur kan besluiten en dat Deelnemers financiële
ondersteuning biedt teneinde te bewerkstelligen dat iedereen in het Werkgebied toegang kan

hebben tot lokaal opgewekte duurzame energie, en waarvoor Deelnemers die hierop aanspraak
wensen te maken een aanvullende overeenkomst aangaan met de Coöperatie;
Statuten:

De statuten van de Coöperatie in de steeds actuele versie zoals gedeponeerd bij de Kamer van

Werkgebied:

Tenzij bij reglement anders wordt bepaald: de Bommelerwaard

Koophandel;
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