
Deelnemersovereenkomst
E-mail: weesperzon@weespduurzaam.nl
Website: weespduurzaam.nl 
KVK-nummer: 75979519
BTW-nummer: NL8604 66 000 B01
Bank: NL86 TRIO 0788 8008 41
Adres: Oudegracht 25, 1381 CG Weesp

Datum: ( … )
Contactnummer: ( … )

De ondergetekenden:

Energiecoöperatie Weesp Eco Energie U.A., statutair gevestigd te Weesp, ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75979519, hierna te noemen ‘de 
Coöperatie’, 

en 

( … naam)  geboren op ( … ) woonachtig te ( … ) met e-mailadres ( … ), hierna te noemen 
de “Deelnemer”, gezamenlijk met de Coöperatie aan te duiden als “Partijen”. 

Overwegende dat:
 De Coöperatie een Informatiebrochure en een Reglement SCE-projecten heeft 

opgesteld voor het collectief zonnestroomproject “Project WeesperZon2021” , deze 
raadpleegbaar zijn via de website [weespduurzaam.nl/weesperzon/] van de 
Coöperatie, en Deelnemer deze heeft bestudeerd en zich hiermee akkoord verklaard;

 Project WeesperZon2021 aansluit bij de doelstellingen en de bepalingen van de 
statuten van de Coöperatie;

 Deelnemer door deelname aan Project WeesperZon2021  automatisch lid wordt van 
de Coöperatie;

 Partijen in deze overeenkomst (de “Overeenkomst”) de specifieke onderlinge 
afspraken voor deelname wensen vast te leggen, in aanvulling op de statuten van de 
Coöperatie;

 De statuten raadpleegbaar zijn via de website;
 Deze Inschrijving op elektronische wijze zal geschieden.

Overeenkomst en herroeping
 Door inschrijving van de Deelnemer is deze deelnemersovereenkomst tot stand 

gekomen. De Deelnemer kan deze overeenkomst gedurende 14 dagen na inschrijving 
zonder opgave van redenen ontbinden. De inschrijving vervalt dan. De Deelnemer laat
de Coöperatie weten indien hij hiervan gebruik wil maken.
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 De Coöperatie controleert de inschrijving en vraagt de Deelnemer eventueel om 
bewijsstukken.

 Na afsluiting van de inschrijfperiode bericht de Coöperatie aan de Deelnemer binnen 
twee maanden per e-mail over de aanvaarding van diens inleg.

Bij de bevestiging vermeldt de Coöperatie:
a. het bedrag van de Inleg waarvoor het Uitkeringsrecht verkregen is;
b. de totale Inleg die de Coöperatie voor de productie-installatie heeft aanvaard;
c. de verwachte start- en einddatum van de stroomproductie waar het Uitkeringsrecht 
betrekking op heeft.
Voor zover de Inleg niet wordt aanvaard, wordt deze door de Coöperatie terug gestort 
naar de rekening van herkomst. Een en ander gebeurt uiterlijk binnen twee maanden na 
ontvangst van de Inleg. 

Verklaren en komen overeen als volgt: 

1. De Overeenkomst heeft ten doel de wederzijdse rechten en verplichtingen tussen de 
Coöperatie en de Deelnemer te beschrijven ten behoeve van de oprichting en 
exploitatie van een collectieve zonnestroominstallatie in het kader van de SCE 
regeling, op de daken van een drietal panden, te weten aan de Papelaan en Flevolaan 
in Weesp. Zomede al hetgeen met bovenstaande verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. 

2. Lidmaatschap en Deelname: 
 De Deelnemer blijft lid van de Coöperatie zolang de Overeenkomst geldig is. 

Beëindiging van het lidmaatschap betekent ook beëindiging van deze 
overeenkomst; 

 De Deelnemer wenst deel te nemen voor ( … ) keer de minimale inleg van €100,- 
in het project WeesperZon2021 met een totaal bedrag van EUR ( … );

 De Deelnemer geeft toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens ten 
behoeve van de verwerking van deze gegevens in het ledenadministratie;

 De Coöperatie gebruikt de 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 zal de Coöperatie van de 
Deelnemer naam, adres en Inleg opgeven aan de Rijksoverheid (Minister van 
Economische Zaken en Klimaat). Ook kan het zijn dat de Coöperatie een afschrift 
van deze Overeenkomst aan de minister moet verstrekken, inclusief de 
bevestiging van het definitieve bedrag van de Inleg. Een en ander is nodig voor 
verkrijging en behoud van de subsidie, die de productie-installatie en het 
Uitkeringsrecht mogelijk maakt, en

 De Coöperatie kan zonder opgaaf van reden een Inschrijving weigeren, de 
inschrijvingsperiode verlengen, verkorten of opschorten dan wel de aanbieding 
(geheel of gedeeltelijk) intrekken gedurende de inschrijvingsperiode.

3. Verplichtingen van de Deelnemer:

3.1 De Deelnemer staat er jegens de Coöperatie voor in dat:
 deze woonachtig is op bovengenoemd adres;



 dit adres gelegen is in een van de postcodegebieden 1381, 1382, 1383 en 1384; 
 de woning aangesloten is op het distributienet met een aansluiting van maximaal 

driemaal 80 Ampère;
 deze als enige bewoner van dit adres deelneemt aan dit project;
 deze beschikt over een betaalrekening die is gesteld op diens eigen naam en die 

wordt aangehouden bij een bank die bevoegd is om als zodanig in Nederland 
actief te zijn;

 deze steeds (schriftelijk) de juiste gegevens zal verstrekken aan de Coöperatie;
 deze de Coöperatie op de hoogte houdt van diens actuele persoonlijke gegevens, 

waaronder adres en e-mail adres. Ook moet de Deelnemer de Coöperatie 
informeren wanneer de Deelnemer geen stroom meer geleverd krijgt via een 
kleinverbruiksaansluiting.

3.2 De Deelnemer: 
 aanvaardt daarnaast alle rechten en plichten die voortvloeien uit de 

Overeenkomst, het Reglement SCE-projecten en de statuten van de Coöperatie, 
welke in de toekomst door de algemene ledenvergadering van de Coöperatie op 
enig moment kunnen worden gewijzigd;

 bij wijziging van het Reglement SCE-projecten en de statuten, wijzigt deze 
Overeenkomst dienovereenkomstig. Schriftelijke kennisgeving van deze 
wijzigingen wordt opgevat als schriftelijke mededeling aan de Deelnemer van een
wijziging van deze Overeenkomst.   

3.3 Inleg:
 de Deelnemer bevestigt hiermee dat betaling via iDeal is geschied;
 tegen betaling van de Inleg verkrijgt de Deelnemer een Uitkeringsrecht.

4. Verplichtingen van de Coöperatie:

4.1 De Coöperatie draagt zorg voor: 
 het besteden van de inleg ten behoeve van het Project WeesperZon2021;
 goed eigenaarschap van het Project WeesperZon2021 en onderhoud, verzekering 

en beheer van de zonnestroominstallatie;
 de administratie (waaronder ledenadministratie) en de communicatie rondom 

het Project WeesperZon2021;

4.2 Ledenrekeningen:
 na aanvang van het lidmaatschap wordt door de Coöperatie per Deelnemer een 

ledenrekening aangemaakt. De inschrijving en het Uitkeringsrecht worden hierin 
vastgelegd. Dit is door de deelnemer in te zien op diens online account.  

5. Duur van de Overeenkomst:
De Overeenkomst is van kracht gedurende 15 jaar na de start van stroomopwekking van
het Project WeesperZon2021.
 

6. Aansprakelijkheid:
De Coöperatie zal zich maximaal inspannen om de verwachte opbrengsten 
daadwerkelijk te realiseren. De deelnemer is er zich echter van bewust dat de 



Coöperatie jegens hem geen garanties kan geven. De Coöperatie is niet aansprakelijk 
voor eventuele schade en verliezen, voor zover deze niet zijn gedekt door een door de 
Coöperatie afgesloten verzekering. Mocht desondanks in rechte worden vastgesteld 
dat sprake is van aansprakelijkheid van de Coöperatie, dan is deze beperkt tot ten 
hoogste het bedrag waarvoor de Deelnemer op dat moment is gecrediteerd op de 
ledenrekening van de Coöperatie. 

7. Ontbindende voorwaarden:
 Ontbinding van de Overeenkomst leidt niet tot enige aansprakelijkheid van de 

Coöperatie jegens de Deelnemer.
 
8. Uitkeringsrecht:

 Indien de Deelnemer geen lid meer is van de Coöperatie, of geen stroom (meer) 
geleverd krijgt via een kleinverbruiksaansluiting, vervalt het Uitkeringsrecht. In 
dat geval heeft de Deelnemer nog wel recht op het bedrag dat de Coöperatie 
ontvangt voor het resterende Uitkeringsrecht, na aftrek van uitvoeringskosten;

 Nadat een Uitkeringsrecht is vervallen, is de Coöperatie verplicht het restant 
ervan tegen een passende Inleg aan anderen aan te bieden, die ervoor in 
aanmerking kunnen komen;

 Het Uitkeringsrecht is persoonlijk en kan door de Deelnemer niet aan een ander 
worden overdragen. Het Uitkeringsrecht kan echter wel worden overdragen aan 
een huisgenoot die de rol als Deelnemer op zich neemt. Dat vereist dan wel 
instemming van de Coöperatie.

9. Geschillen:
Indien sprake is van een geschil treden beide Partijen zo spoedig mogelijk, maar 
uiterlijk binnen 4 weken, met elkaar in overleg. Partijen trachten tijdens dit overleg 
samen het geschil in de geest van de 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 eerdergenoemde termijn met 4 weken 
worden verlengd. Indien genoemd overleg niet tot een oplossing leidt, wordt het 
geschil beslecht door de bevoegde Rechtbank.

Op ( … datum) elektronisch overeengekomen door ( … naam) als Deelnemer met de 
Coöperatie.


