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Dit initiatief is en wordt financieel ondersteund door de gemeente Weesp en de provincie Noord-Holland.
De energiecoöperatie Weesp Eco Energie is een onderdeel van het platform Weesp Duurzaam.

Zonnestroomproject WeesperZon2021
Dit is de informatiebrochure van het zonnestroomproject WeesperZon2021. Het project biedt bewoners
van Weesp de mogelijkheid om concrete bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst van Weesp.
We hopen dat deze brochure u inspireert tot deelname aan ons project, zodat we samen stappen zetten
naar die duurzame toekomst.
Het zonnestroomproject WeesperZon2021 in Weesp (hierna te noemen: het Project) is opgesteld door de
coöperatieve vereniging Weesp Eco Energie (in de tekst ook afgekort als: de coöperatie ).

Inhoud en leeswijzer
Achtereenvolgens komen in deze informatiebrochure de volgende onderwerpen aanbod:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Inleiding
Het collectief project WeesperZon2021
Het aanbod, de uitgangspunten en de drie belangrijkste risico’s
SCE-regeling en Realisatiefonds
Business case met rekenvoorbeeld
Nadere informatie over risico’s
Deelname stap-voor-stap beschreven

Bijlage: deelnemersovereenkomst – de overeenkomst die de deelnemer aangaat met de coöperatie.
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Mededeling vooraf
Deze informatiebrochure is opgesteld door de Energiecoöperatie Weesp Eco Energie, zodat de
deelnemers een weloverwogen keuze kunnen maken voor deelname in het zonnestroomproject
WeesperZon2021. De informatiebrochure is zo objectief en uitgebreid mogelijk. Hierbij zijn uitgangspunten opgenomen en risico’s geformuleerd in de geest van de AFM.
Het besluit van de deelnemer om geld in te leggen en zodoende een uitkeringsrecht te verwerven, moet
zijn gebaseerd op bestudering van de gehele Informatiebrochure, het Reglement SCE-projecten en de
deelnemersovereenkomst.
Alleen de Energiecoöperatie Weesp Eco Energie is gerechtigd enige informatie te verspreiden met
betrekking tot de inhoud van deze brochure.
Als tijdens de aanbiedingsperiode relevante wijzigingen plaatsvinden, dan zal het informatiedocument
worden geactualiseerd.
De aanbieder is tevens de uitgevende instelling van de uitkeringsrechten. Dit is de coöperatie, opgericht
op 30 september 2019, gevestigd in Weesp, en ingeschreven onder KvK-nummer 75979519. Het adres
van de coöperatie is Oudegracht 25, Weesp. De website is www.weespduurzaam.nl.
De coöperatie wordt bestuurd door Paul Roholl, Alexandra Houbiers, Martin Hoek en Hans Hamstra.
Beleggen buiten AFM-toezicht
Deelname aan een collectief zonneproject, of postcoderoosproject betreft een aanbieding van
uitkeringsrechten. Hieraan zijn risico’s verbonden. Het collectieve zonneproject WeesperZon2021 is
aangemeld bij de AFM. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt in Nederland toezicht op financiële
producten. Zij toetst de producten aan de Wet op het financieel toezicht (Wft). Voor bepaalde producten
zijn strenge eisen opgesteld. Dit betreft vrij verhandelbare producten, zogenaamde ‘effecten’. Omdat
onze aanbieding persoonlijk is en niet verhandelbaar, valt dit niet onder de regels van de Wft. Wel zijn er
algemene regels die stellen dat deelnemers goed geïnformeerd moeten worden. Hier geven we invulling
aan middels deze informatiebrochure.
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1. INLEIDING
Het project WeesperZon2021 is een samenwerking tussen een drietal dakeigenaren en Energiecoöperatie
Weesp Eco Energie. Voor het realiseren van dit collectieve zonnestroomproject hebben de Gemeente
Weesp en de provincie Noord Holland subsidie verleend voor een vooronderzoek naar de technische
realisatie van deze zonnedaken met als doel om de energietransitie te versnellen en de doelstellingen uit
het klimaatakkoord te bereiken.
Vanuit de coöperatie hebben verschillende mensen bijgedragen aan het project: Paul Roholl, Alexandra
Houbiers, Martin Hoek, Wim Schaap, Irmelin Waalkens en Gerda vd Landen. Zij worden op hun beurt
ondersteund door enthousiaste vrijwilligers en ZZP-ers van de coöperatie, die er onder andere voor zullen
zorgdragen dat de komende jaren de communicatie, administratie en financiële verslaglegging van het
project worden verzorgd.

2. HET COLLECTIEF ZONNESTROOMPROJECT
De coöperatie Weesp Eco Energie heeft een collectief zonnestroomproject voorbereid op drie (bedrijfs)daken gelegen aan de Papelaan en Flevolaan. De installaties op deze drie daken vormen samen het
Project WeesperZon2021.
Het Project betreft de installatie en exploitatie van een drietal collectieve zonnestroominstallaties
bestaande uit zonnepanelen op de drie genoemde daken. Het project wordt gerealiseerd onder de
Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE).
Deze regeling heeft ten doel om lokale deelname te stimuleren. Voorwaarde is dat deelnemers wonen in
het postcodegebied rondom de zonnestroominstallatie op moment van instappen.
Het totale vermogen bedraagt 189 kWp. Dit komt neer op een geschatte stroomopbrengst van 170.100
kWh. In de tabel staat dit uitgesplitst naar dak. Deze stroomopbrengst is het equivalent van 49
huishoudens met een gemiddeld jaarverbruik van 3500 kWh.
Het aantal panelen op elk van de panden is afhankelijk van de grootte van de panelen die straks geplaatst
gaan worden. De definitieve aanbesteding van de installatie zal in januari worden gedaan als de inleg door
deelnemers is afgerond.
Wij streven ernaar het project in april 2022 geïnstalleerd en werkend op te leveren.
Collectief zonnestroomproject WeesperZon2021 uitgesplitst naar locatie
Locatie Papelaan 126
Vermogen
Jaarlijkse stroom bij aanvang
Locatie Papelaan 126B
Vermogen
Jaarlijkse stroom bij aanvang
Locatie Flevolaan
Vermogen
Jaarlijkse stroom bij aanvang
Totaal
Vermogen
Jaarlijkse stroom op bij aanvang

41 kWp
36.900 kWh
81 kWp
72.900 kWh
67 kWp
60.300 kWh
189 kWp
170.100 kWh
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Woongebied deelnemers
Deelnemers moeten wonen binnen de
postcodes 1381, 1382, 1383 en 1384. Mochten
er te weinig aanmeldingen vanuit deze vier
postcodes binnen komen dan worden de andere
postcodes opengesteld voor aanmelding. Zie de
blauw ingetekende postcodes in figuur 1.
Coöperatieve Vereniging Weesp Eco Energie
U.A.
De energiecoöperatie Weesp Eco Energie is een
coöperatie van leden en zonder winstoogmerk.
Figuur 1. Postcoderoos van project WeesperZon2021
De coöperatie bundelt krachten van bewoners
van Weesp en werkt eraan om met elkaar aan de slag te gaan met de energietransitie. Zij richt zich op
energiebewustzijn, energiebesparing en energieopwekking.
Energiecoöperatie Weesp Eco Energie is een leden coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid, de
zogenaamde UA. Hierdoor hoeven de leden niet bij te dragen in het tekort van de coöperatie als deze
failliet gaat.
Leveranciers
De zonnestroominstallatie bestaat uit kwalitatief goede producten van gerenommeerde Tier-1
leveranciers. Het project wordt volledig turn-key, werking klaar en met volledige garanties opgeleverd
door een gerenommeerde installateur. De installatie wordt aangesloten op het elektriciteitsnet, eigen
elektriciteitsmeters houden bij hoeveel stroom er is opgewekt. De gehele installatie wordt verzekerd
tegen bedrijfsschade, gevolgschade en aansprakelijkheid via een assurantiemakelaar.
Exploitatie
Energiecoöperatie Weesp Eco Energie U.A. wordt de economisch en juridisch eigenaar van de
zonnestroominstallatie met alle toebehoren. De coöperatie vestigt een recht van opstal op de gebruikte
daken voor minimaal de looptijd van het project.
Zij is verantwoordelijk voor de financiering, de aanleg, het beheer en de exploitatie van de zonnestroom
installatie.
De Subsidieregeling Collectieve Energieopwekking’ (afgekort SCE)
Met de regeling maakt de overheid het mogelijk om te investeren in duurzaam opgewekte energie door
inwoners binnen een postcodegebied(zie boven). Deelnemers financieren gezamenlijk een gedeelte van
het zonnestroomproject op een groot dak. De coöperatie neemt de organisatie en exploitatie voor haar
risico. De overheid geeft een minimale garantie af om de stroomprijs te vergoeden. Hierdoor wordt het
risico voor de coöperatie en de deelnemer verkleind.
De inleg van alle deelnemers samen vormt het eigen vermogen van de coöperatie. Het resterend deel
wordt geleend bij het Realisatiefonds (zie hoofdstuk 4).
Rechten en plichten leden en coöperatie
De rechten en plichten van deelnemer en coöperatie worden vastgelegd in een deelnemersovereenkomst. De deelnemers moeten lid zijn van de coöperatie om in aanmerking te komen voor
deelname.
Een lid heeft zeggenschap en stemrecht tijdens de Algemene Vergadering, waarmee invloed uitgeoefend
kan worden op zaken als het bestuur en de (financiële) jaarplannen. Ieder lid heeft evenveel stemrecht.
De coöperatie is eigenaar van de duurzame energie die met de zonnestroominstallatie opgewekt wordt,
zij verkoopt deze op de energiemarkt. De hoofdinkomsten van de energiecoöperatie bestaan uit de
opbrengsten uit de stroomverkoop op de energiemarkt aangevuld tot een gegarandeerde stroomprijs via
de verkregen SCE regeling. Mochten de inkomsten meer zijn dan de energiecoöperatie nodig heeft om de
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kosten te dekken, dan wordt het resterende bedrag aan deelnemers van het project uitgekeerd naar rato
van hun inleg.
De coöperatie is verantwoordelijk voor alle afspraken met betrekking tot de zonnestroominstallatie. Zo
maakt de energiecoöperatie afspraken met haar leden, met de dakeigenaar, met de installateur, de
energieleverancier, verzekeraars e.d.
De coöperatie is voornemens om een aparte projectraad in te stellen die zal bestaan uit 3 deelnemers.
Deze projectraad adviseert het bestuur omtrent beslissingen met betrekking tot de inhoud,
ontwikkelingen en financiële afhandeling van het Project.
Meer informatie over de postcoderoosregeling vindt u op
https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-regeling-in-het-kort

3. Het aanbod, uitgangspunten en de belangrijkste risico’s
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wat is het aanbod van zonnestroomproject WeesperZon2021.
Aanbieder is coöperatieve vereniging Weesp Eco Energie U.A.
Het aanbod betreft een uitkeringsrecht in het project WeesperZon2021.
Deelname in dit project is mogelijk met een inleg van €100,=
Een deelnemer kan maximaal 15 maal €100,= inleggen.
De totale inleg van alle deelnemers betreft minimaal 430 keer de inleg van €100,=.
Deelnemers verwerven hiermee een jaarlijks recht op uitkering voor de duur van 15 jaar.
De hoogte van de uitkering kan jaarlijks variëren.
Op basis van de gestelde aannames wordt een terugverdientijd verwacht korter dan 8 jaar.
De deelnemer kan gedurende de looptijd maximaal 200% van zijn/haar inleg uitgekeerd krijgen.
Uit het totaal aan inkomsten van de zonnestroominstallatie worden de rente en aflossing van de lening,
de kosten van onder andere het beheer, de administratie, verzekeringen en het onderhoud van de
installatie betaald. Tevens wordt een klein deel gebruikt voor het opstarten van nieuwe projecten. Het
positieve restant kan aan de deelnemers worden uitgekeerd (conform de Statuten). Voor verdere
informatie verwijzen we naar de business case in het volgende hoofdstuk.
Uitgangspunten bij dit aanbod
Bij aanvang van de postcoderoos woont de deelnemer in het postcodegebied van het project.
De inleg van de deelnemer behoort tot het eigen vermogen van de Energiecoöperatie Weesp Eco Energie.
Deelnemen kan als particulier met een kleinverbruik aansluiting (max 3x80Å).
Per huisadres maximaal 1 deelnemer.
Voor deelname aan dit zonnestroomproject komen de postcodes 1381, 1382, 1383 en 1384 in aanmerking, mochten zich te weinig deelnemers melden dan worden de andere postcodes open gesteld.
Deelname in dit project is mogelijk met een inleg van € 100,=.
Met de inleg verwerft de deelnemer een jaarlijks recht op uitkering tot dat de inleg is verdubbeld. De
deelname is maximaal 15 jaar.
Deelnemers kunnen maximaal 15 maal € 100,= inleggen.
De inschrijving staat open van 25 november tot 15 december 2021. Eventueel wordt de termijn verlengd.
Deelname in het collectieve zonnestroomproject WeesperZon2021 kent een looptijd van 15 jaar.
Deelnemers van WeesperZon2021 kunnen uiteraard ook na 15 jaar lid blijven van de coöperatie en
daarmee indirect blijven bijdragen aan een duurzaam Weesp.
Een lid dat gedurende de looptijd van het project verhuist naar een locatie binnen of buiten het
postcoderoos mag deelnemer blijven en kan als verhuisd op de ledenlijst blijven staan.
Bij overlijden van de deelnemer kan de erfgenaam de rol van deelnemer op zich nemen.
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• Deelname houdt in dat de deelnemer in het zonnestroomproject investeert. U bent verplicht lid te zijn van
de coöperatie Weesp Eco Energie gedurende de looptijd van het project. Het lidgeld bedraag € 12,= per
jaar. Lidgelden worden apart geïnd via incasso.
• Lidmaatschap betekent dat u eveneens stemrecht hebt tijdens de Algemene Vergadering, waarmee
invloed uitgeoefend kan worden op zaken als het bestuur en de (financiële) jaarplannen.
• Ieder lid heeft evenveel stemrecht.
• De coöperatie is voornemens om voor WeesperZon21 een aparte projectraad in te stellen die zal bestaan
uit 3 leden. Deze projectraad adviseert het bestuur omtrent beslissingen met betrekking tot de inhoud,
ontwikkelingen en financiële afhandeling van het Project.
• De hoogte van de uitkering wordt door de projectraad aan het bestuur geadviseerd waarna het bestuur
dit advies voorlegt aan de Algemene Vergadering. Na goedkeuring wordt overgegaan tot uitbetaling van
de uitkering.
• Financiering van het Project wordt voor minimaal 25% verkregen door de investeringen van de leden, het
eigen vermogen.
• Deelnemers profiteren van hun inleg vanaf het kalenderjaar volgend op het moment dat de zonnestroominstallatie stroom zal gaan produceren.
• De verwachting is dat de zonnestroom-installatie in april 2022 is geplaatst en stroom zal gaan produceren.
• 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. De passende inleg wordt
bepaald naar verhouding van het resterende Uitkeringsrecht. Het bestuur kan een korting toepassen,
indien dat nodig blijkt te zijn voor behoud van het minimale aantal deelnemers aan het Project.
• De voormalige houder van het vervallen Uitkeringsrecht heeft recht op de inleg die de coöperatie
ontvangt vanwege de aanbieding van het resterende Uitkeringsrecht aan een ander. Het bestuur is
evenwel bevoegd om bij uitbetaling een redelijke vergoeding in mindering te brengen, ter dekking van de
uitvoeringskosten. Een vergoeding van € 25,= wordt daarbij redelijk geacht. Indien de werkelijke
uitvoeringskosten hoger zijn kunnen die hogere kosten in mindering worden gebracht.
• Het bestuur kan een resterend Uitkeringsrecht toekennen om niet aan een erfgenaam van de overleden
houder van het vervallen Uitkeringsrecht, indien deze diens rol als deelnemer rechtsgeldig op zich neemt.
• Met de inleg mag niet worden gespeculeerd.
• Na aanvang van het lidmaatschap wordt door de Coöperatie per deelnemer een ledenrekening
aangemaakt en houdt de energiecoöperatie een ledenadministratie bij. Hierop wordt (onder andere)
bijgehouden wat de eventuele gerechtigdheid van een deelnemer is in uitkering van het Project
WeesperZon2021.
De drie belangrijkste risico’s
De kans bestaat dat de uitkering lager is dan verwacht, waardoor u mogelijk gedurende de gehele looptijd
in totaal minder krijgt uitgekeerd en daardoor een deel van uw inleg niet terugverdiend
Wij benoemen drie redenen:
1. De kans op een tegenvallende energieopbrengst van de zonnestroominstallatie kan invloed hebben op de
uitkering.
De uitkering is gekoppeld aan de opgewekte hoeveelheid zonnestroom van de installatie. Dit is mede
afhankelijk van weersinvloeden en seizoenfluctuaties. Inmiddels is in Nederland zeer veel ervaring
opgedaan. De coöperatie heeft zich gebaseerd op de opgave van de leverancier, gebaseerd op
gemiddelden van zonne-uren over de afgelopen jaren.
2. Wijzigingen in elektriciteitsprijs.
In deze informatiebrochure zijn de berekeningen gebaseerd op een jaarlijks variërend gegarandeerd
stroomtarief. Jaarlijks wordt op basis van de marktprijs, de hoogte van de subsidieprijs aangepast. Een
marktvergoeding van bv € 0,034/kWh wordt door de RVO opgehoogd tot € 0,146 /kWh. Mocht deze
marktvergoeding onder de € 0,034/kWh zakken dan blijft de aanvulling € 0,112/kWh (=€ 0,146/kWh –
€ 0,034/kWh). Mocht de marktvergoeding echter boven de € 0,146/kWh uitkomen dan vindt er geen
aanvulling door de rijksoverheid plaats, want deze gaat ervan uit dat de coöperatie dan meer inkomsten
uit verkoop van stroom heeft geregeld. Het kan dus zo zijn dat de vergoeding voor de stroom lager of
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hoger uitvalt dan verwacht. De energiemarkt laat zich lastig voorspellen. Er blijft een risico dat de
vastgestelde verkoopprijs afwijkt van de jaarlijkse gemiddelde verkoopprijs zoals deze wordt vastgesteld
om jaarlijks het subsidiebedrag te bepalen. Want de coöperatie dient van tevoren haar energie te
verkopen aan een energieleverancier. Jaarlijks achteraf wordt pas de marktprijs bekend gemaakt. Om het
risico te beperken zijn we in het berekenen van de business case niet uitgegaan van een hogere
verkoopprijs dan de huidige marktprijs (conservatieve inschatting).
3. Kan ik tussentijds mijn inleg terugkrijgen?
Als u eenmaal ingestapt bent, kunt u niet meer uit het project stappen. Wanneer u om een reden niet
meer voldoet aan een van de vereisten voor deelname, vervalt uw uitkeringsrecht aan de coöperatie.
Hiervoor kunt u wel compensatie krijgen. De coöperatie verplicht het restant van uw inleg tegen een
passende inleg aan anderen aan te bieden, die ervoor in aanmerking kunnen komen. Bij toepassing wordt
de inleg bepaald naar verhouding van het resterende Uitkeringsrecht. Het bestuur is evenwel bevoegd
een korting toe te passen, indien dat nodig blijkt te zijn voor behoud van het minimale aantal deelnemers
in desbetreffende productie-installatie. De voormalige houder van het vervallen Uitkeringsrecht heeft
recht op de Inleg die de coöperatie ontvangt vanwege de aanbieding van het resterende Uitkeringsrecht
aan een ander. Het bestuur is evenwel bevoegd om bij uitbetaling een redelijke vergoeding in mindering
te brengen, ter dekking van de uitvoeringskosten. Een vergoeding van €25,= wordt daarbij redelijk geacht.
Indien de werkelijke uitvoeringskosten hoger zijn kunnen die hogere kosten in mindering worden
gebracht. De waarde van uw inleg loopt in 15 jaar terug naar nul.
Er bestaan ook andere risico’s. Meer informatie vindt u in dit document onder de kop “Nadere informatie
over risico’s”, Hoofdstuk 6.

4. Toelichting SCE-regeling en Realisatiefonds
De SCE regeling

De SCE regeling is een basisgarantie voor een minimale stroomprijs voor de opgewekte stroom die zal
worden terug geleverd. Hiermee wordt het de coöperatie mogelijk gemaakt om het financiële risico voor
de coöperatie en haar leden te verkleinen voor een maximum hoeveelheid opgewekte stroom. Het SCE
tarief varieert jaarlijks mee met de marktprijs van stroom.
De grafiek in figuur 2 is afkomstig
van de RVO-site en demonstreert
een soortgelijke regeling (SDE++).
Hierin wordt de werking van de SCE
exploitatiesubsidie
grafisch
weergegeven. Het uitbetaalde
subsidiebedrag (paars) beweegt
mee met de marktvergoeding
(grijs/groen) en varieert daarmee in
hoogte: de aanvulling is steeds tot
het maximale bedrag. In de grafiek
(die alleen de werking van het
figuur 2. Illustratie van de werking van de exploitatiesubsidie
mechanisme demonstreert en niet
de getallen) is dat €0,08/kWh maar voor kleine zonprojecten zoals het onderhavige is dat in 2021
€0,146/kWh. Jaarlijks wordt het correctiebedrag bijgesteld. Verder is er een maximum van €0,112 gesteld
aan de subsidie, omdat de RVO een ondergrens hanteert van €0,034/kWh als zijnde de basisenergieprijs.
Mocht de marktvergoeding onder deze basisprijs komen dan zijn de inkomsten voor de coöperatie minder
dan €0,146/kWh (rode cirkel links), stijgt de marktvergoeding boven het bedrag van €0,146/kWh dan
ontvangt de coöperatie geen SCE subsidie, inkomsten worden in dat geval verondersteld te komen uit
slechts de marktvergoeding (rode cirkel rechts).
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Bij de SCE-beschikking is ook een maximum omvang van de subsidie vastgesteld. Het is mogelijk dat door
veel zonuren de maximale exploitatiesubsidie eerder bereikt is dan 15 jaar. Als deze echter na 15 jaar nog
niet is bereikt, kan dit nog in het 16e jaar worden verzilverd door de energie die in dat jaar wordt
opgewekt. Dus het subsidietarief is weliswaar gegarandeerd voor een looptijd van 15 jaar maar is tegelijk
gemaximeerd tot een van te voren vastgesteld maximum in kWh.
Voorwaarde SCE
Het Project WeesperZon2021 kent een totaal vermogen van 189 kWp en bij aanvang een verwachte
opbrengst aan stroom van circa 170.100 kWh per jaar. Een van de voorwaarden bij deze SCE regeling is
dat een lid voor maximaal 5 kWp deelneemt. Omgerekend komt dit neer op minimaal 38 deelnemers is
(189/5≈38). Op basis van bovengenoemde voorwaarde van de SCE regeling moeten aan dit Project dus
minimaal 38 leden deelnemen.
Realisatiefonds
Samen met Energie Samen (het landelijk collectief van energiecoöperaties) , Rabobank, Triodos en ASN
Bank, heeft SVn het Realisatiefonds voor energiecoöperaties opgezet. Met het Realisatiefonds bestaat de
mogelijkheid een aanzienlijk deel van de investering in de bouw van energieprojecten met deze lening te
financieren. Het gaat over met name zonprojecten die een SCE-subsidie hebben ontvangen.
Voorwaarde Realisatiefonds
Het realisatiefonds stelt als voorwaarde dat minimaal een kwart van het eigen vermogen van de
coöperatie door de deelnemers wordt gefinancierd. Het totale investeringsbedrag van het Project wordt
nu geschat op circa €172.000,-. Het resterende bedrag wordt geleend bij het Realisatiefonds met een
looptijd van 13,5 jaar en een rente van 2,75%. Dit rentepercentage wordt definitief vastgesteld in januari
2022. Zij wordt annuïtair afgelost.
Het eigen vermogen dient bij aanvang minimaal 25% te zijn. Daarom hebben wij het minimum aantal
inlegeenheden van het Project op 430 gesteld en het maximaal aantal per deelnemer op 15.

5. De business case
Samen met de lening van het Realisatiefonds en van een dakeigenaar, wordt de inleg van de deelnemers
gebruikt om de zonnestroominstallatie aan te schaffen en het project verder in te richten. Hieronder
wordt een doorkijk gegeven in de business case die hierachter zit. Deze is zo ingericht dat de coöperatie
en het Project financieel gezond blijven, dat de deelnemers kunnen profiteren van een uitkering en dat er
ook vergoeding is voor de dakeigenaren.
De investering
De kosten van de zonne-installatie betreffen aanschaf en installatie van de zonnepanelen,
draagconstructie, omvormers en bekabeling, aansluitingen op het elektriciteitsnet, de teruglevermeters
en aanpassing van gebouwen.
De voorbereidende kosten zoals technische inspecties, draagkrachtmetingen, werving deelnemers en
notaris (opstalrecht) vallen buiten deze eenmalige kosten, hiervoor zijn apart subsidies geworven bij
gemeente Weesp en provincie Noord-Holland.
Inkomsten en kosten
Jaarlijks ontvangt de coöperatie een vergoeding per kWh voor de verkoop van de geproduceerde stroom
aan een energieleverancier. Daarbovenop ontvangt de coöperatie een SCE-suppletie waardoor de per
opgewekt kWh 14,6 eurocent gegarandeerd is (zie toelichting bij Hoofdstuk 4). Deze inkomsten variëren
jaarlijks en kunnen dus niet van tevoren worden ingeschat. Uit het totaal aan inkomsten van de
zonnestroominstallatie worden de rente en aflossing van de leningen, de kosten van onder andere het
beheer, de administratie, verzekeringen en het onderhoud van de installatie betaald. Tevens wordt een
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klein deel gebruikt voor het opstarten van nieuwe projecten. Het positieve restant kan aan de deelnemers
worden uitgekeerd (conform de Statuten).
De coöperatie zal een lening afsluiten bij het Realisatiefonds voor het resterende bedrag benodigd voor
de investering. Deze lening dient volgens annuïteit in 13,5 jaar afgelost te worden.
Liquiditeit
Om te zorgen dat de coöperatie altijd aan haar verplichtingen kan voldoen, is de intentie om een minimale
liquiditeitsbuffer binnen de coöperatie aan te houden.
Continuïteit
De coöperatie maakt bij haar projecten gebruik van meerdere professionals die ervaring hebben met het
opzetten van zonnestroomprojecten waaronder een technisch projectleider. Daarnaast heeft de
coöperatie andere vakmensen ingeschakeld die voor de looptijd van de installatie het beheer uitvoeren.
Dit is overdraagbaar en niet afhankelijk van specifieke personen.
Voor het administratieve beheer maken wij gebruik van het softwarepakket Econobis
(https://econobis.energiesamen.nu/). Dit softwarepakket is eigendom van het landelijk collectief van
energiecoöperaties (https://energiesamen.nu) waarvan ook WEE deel uitmaakt.
De coöperatie heeft nauw contact en werkt samen met andere energiecoöperaties binnen Noord-Holland
(https://veinh.nl) en met Energie Verbonden (https://energieverbonden.nl), de koepelorganisatie van de
energiecoöperaties binnen Gooi &Vechtstreek.
Einde van het project
Met alle dakeigenaren is afgesproken, en vastgelegd in het voornemens Recht van Opstal, dat de
coöperatie het dak mag gebruiken gedurende tenminste 17 jaar, zijnde conform de eis van het
Realisatiefonds.
Het recht van uitkering wordt beëindigd na 15 jaar of zoveel eerder als het maximum bedrag is bereikt.
Rekenvoorbeeld
Stel dat u investeert in 15 participaties. Hiervoor betaalt u eenmalig € 1500,-. Verder betaalt u € 12,lidmaatschapskosten per jaar. Jaarlijks zal het bestuur, op voorspraak van de projectraad, een voorstel
doen over de hoogte van de uitkering aan de Algemene Vergadering. Als deze wordt aangenomen, zal de
uitkering worden uitgekeerd. We streven naar enerzijds een zo hoog mogelijk rendement voor de
deelnemers en aan de andere kant een duurzame constructie, waarbij onverwachte risico’s zijn afgedekt.
Wij mogen geen uitspraken doen over de te verwachte uitkering, maar we streven naar een terug
verdientijd van uw inleg binnen 8 jaar op basis
van een variabele uitkering van ongeveer €
12,50 op jaarbasis per € 100,= ingelegde
investering.
In figuur 3 is de terugverdientijd hiervan grafisch
uitgezet voor vier verschillende scenario’s bij
een inleg van €1500,-. In het gemiddeld scenario
is uitgegaan dat de coöperatie altijd een
vergoeding van € 0,146/kWh zal krijgen. Na 15
jaar is zou er dan € 1500,- worden uitgekeerd
(grijze curve). De jaarlijkse uitkeringen zullen ten
gevolge van jaarlijkse variatie in het aantal
zonne-uren niet altijd gelijk zijn en het ene jaar
meer en het andere jaar minder zijn. De grafiek
heeft deze uitkeringen gemiddeld. De blauwe
curve geeft de cumulatieve uitkering weer
rekening houdend met de kosten van de
lidgelden ad € 180,- over de totale 15 jaar.
figuur 3: cumulatieve uitkering bij een inleg van 15
eenheden onder verschillende scenario’s
Hierbij is de terugverdientijd 8 jaar. Bij een
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opbrengst per kWh die hoger of lager dan € 0,146 dan wordt de terugverdientijd respectievelijk korter of
langer dan 8 jaar, alhier genoemd een gunstig of ongunstig scenario (oranje en gele curve).

6. Nadere informatie over risico’s
Aan beleggen, ook in de vorm van financiële deelname aan een postcoderoosproject, zijn risico’s
verbonden. Het betreft hier de risico’s voor de coöperatie, waardoor uitkering op de inleg gevaar zou
kunnen lopen. Om u in staat te stellen tot een goede afweging omtrent deelname te komen, geven we
een beschrijving van deze risico’s en de wijze waarop de coöperatie deze afgedekt heeft.
Energieopbrengst en systeemvermogen
1. Kans op verlies van systeemvermogen.
De coöperatie hanteert in haar business case een conservatieve degradatiefactor (afname van het
productievermogen) van 0,7% per jaar. Door de installateur wordt een outputgarantie verstrekt van 92%
na 10 jaar, hetgeen ook overeenkomt met eenzelfde degradatiefactor.
Op de onderdelen van installatie worden door de installateur uitgebreide product-garanties gegeven:
waaronder 25 jaar opbrengstgarantie (83%) op de zonnepanelen, 5 jaar op de omvormers, en 5 jaar op de
installatiewerkzaamheden. Voor de vervanging van de omvormers wordt een financiële voorziening
getroffen.
Mocht er door onheil van buitenaf een productieverlies optreden, dan wordt dit gedekt door onze
bedrijfsverzekering. Dat geldt bijvoorbeeld voor schade door bliksem, storm, hagel, diefstal e.d. (maar niet
voor terreur, oorlog of een natuurramp).
2. Gevolgschade en aansprakelijkheid.
In geval van schade aan het gebouw of dak als gevolg van onderhoud, voor zover niet veroorzaakt door de
installateur, is gevolgschade gedekt door een bedrijfs- en aansprakelijkheidsverzekering van de
coöperatie. De installateur heeft een eigen Construction All Risk verzekering voor de installatie. Schade
kan ook optreden door invloeden van buitenaf, zoals harde storm of zware hagel. Hierdoor kunnen
zonnepanelen defect raken of zelfs, in het slechtste geval, van het dak waaien en onherstelbaar
beschadigd zijn. Dekking: valt onder opstalverzekering dan wel specifiek afgesloten zonnepanelenverzekering.
Inkomsten en rendement
3. De overheid kan besluiten de SCE regeling te wijzigen.
De huidige regeling is in 2021 ingevoerd. De landelijke belangenvereniging van energiecoöperaties,
EnergieSamen, is actief met de Rijksoverheid in overleg over uitgangspunten van deze en nieuwe
regelingen. Een belangrijk uitgangspunt is dat er een aantrekkelijke terugverdientijd blijft.
Voor het Project WeesperZon2021 is een beschikking afgegeven dat de coöperatie nog voor 15 jaar van
de huidige regeling gebruik kan maken onder de huidige condities .
Financieel en fiscaal
4. Onze Business Case is gebaseerd op een aanname voor toekomstige kosten van exploitatie en onderhoud
van de zonnestroominstallatie. We hanteren daarnaast voor de kosten een algemene inflatie-factor van
1% per jaar.
Onze aannames zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke inschatting van bepaalde kostenposten, waar
mogelijk op ontvangen indicatieve offertes, en mede op basis van informatie van coöperatie
EnergieSamen. Daarnaast baseren we ons op de door de installateur afgegeven specificaties en producten installatiegaranties. Door de drie dakeigenaren is aangegeven dat er de komende 15 jaar geen groot
onderhoud aan het dak noodzakelijk is. Uiteraard kunnen deze aannames in de toekomst anders blijken te
zijn. Wat kan leiden tot hogere onderhoudskosten en daardoor een lagere winst en/of verlies voor de
coöperatie. Mochten er kosten ontstaan door schade aan derden vanwege ons toedoen, dan zijn we
daarvoor gedekt via een aansprakelijkheidsverzekering.
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5. Onze Business Case is gebaseerd op een aanname dat de aanvraag van onze lening bij het Realisatiefonds
wordt gehonoreerd.
Dit is financieringsrisico. Wij hebben reeds een indicatieve aanvraag gedaan bij het Realisatiefonds voor
het benodigde bedrag inclusief overbruggingskosten. Deze is in goede orde ontvangen en zal gehonoreerd
gaan worden ervan uitgaande dat de coöperatie met de dakeigenaren een definitieve overeenkomst heeft
afgesloten in de vorm van een Recht van Opstal volgens hun model en dat de coöperatie tenminste 25%
eigen vermogen heeft opgehaald in de vorm van aanbieding van een uitkeringsrecht.
Wij beschouwen, dat de kans dat onze aanvraag door het Realisatiefonds wordt afgewezen, als zeer
gering.
6 Onze Business Case is gebaseerd op een aanname dat wij bij de start over voldoende eigen vermogen
beschikken.
Er is een kans, ofschoon wij die bij de start zeer klein achten, dat de coöperatie een beperkt eigen
vermogen heeft. In dat geval is er onvoldoende eigen vermogen opgehaald en is het minimum van 25%
niet bereikt.
Gelet op de grote belangstelling die wij reeds in het voorstadium van het Project ondervonden hebben
beschouwen wij de kans dat wij over een te beperkt eigen vermogen beschikken als zeer gering.
7 Rangorde van uitbetaling.
Meteen bij de start van het Project zorgt de coöperatie er voor dat er voldoende liquide middelen
voorhanden zijn om de lopende kosten te dekken.
Mocht de coöperatie onverhoopt onvoldoende liquide middelen hebben om aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen dan is er een rangorde van uitbetaling. Als eerste dient rente en
aflossing aan het Realisatiefonds voldaan te worden, daarna de rente en aflossing van een lening met de
dakeigenaren/eigenaar. Wij wijzen u erop dat de uitkering op de inleg achtergesteld uitbetaald zal
worden. Deze volgorde geldt ook in geval van faillissement van de coöperatie.
Afhankelijkheid van vergunning en subsidies
SCE wordt alsnog niet toegewezen.
De coöperatie heeft voor dit Project in voorjaar 2021 per dak een SCE aanvraag ingediend. Deze
aanvragen zijn gehonoreerd in de veronderstelling dat aan de volgende randvoorwaarden voldaan zal
gaan worden:
- dat een minimum van 38 deelnemers zich aanmeld voor dit Project en
- dat de intentieverklaring met de dakeigenaar om het dak ter beschikking te stellen voor dit Project wordt
omgezet in een notariële acte van Recht van Opstal.
Aan beide randvoorwaarden dient voor 7 januari 2022 te worden voldaan.
Zoals eerder vermeld verwachten wij dat het aantal van 38 deelnemers ruim wordt gehaald (zie
argumentatie onder punt 6).
9. Bedrag eigen vermogen t.b.v. aanvraag Realisatiefonds niet wordt bereikt.
Het realisatiefonds stelt als voorwaarde dat minimaal een kwart van het eigen vermogen van de
coöperatie door de deelnemers wordt gefinancierd. Er worden minimaal 430 inlegeenheden uitgegeven,
elk van € 100,-, waarmee het minimale eigen vermogen van € 43.000,- behaald kan wordt. Aan deze
randvoorwaarde dient voor februari 2022 te worden voldaan.
Het risico dat het bedrag niet of niet tijdig wordt gehaald, achten we klein (zie argumentatie onder punt
6).
8

Met deze risicoanalyse hebben we een overzicht willen geven van een aantal risico’s, hoe wij deze risico’s
momenteel inschatten en deze hebben beperkt. Los van deze analyse willen we u erop attenderen dat
een investering altijd risico’s met zich meedraagt en dat u bij voorkeur niet meer geld inlegt dan u kunt
missen.
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7. Deelname stap voor stap beschreven
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als u deel wilt nemen, werkt dat als volgt:
Lees deze informatiebrochure, het Reglement SCE-projecten en de deelnemersovereenkomst goed door.
Inschrijving is mogelijk vanaf 25 november 2021 en sluit 15 december 2021.
U schrijft zich in via het formulier op de website, www.weespduurzaam.nl/weesperzon. U wordt om een
aantal persoonlijke gegevens gevraagd zoals uw NAW-gegevens.
U vindt op de website ook de deelnemersovereenkomst, het Reglement SCE-projecten en onze statuten.
In de deelnemersovereenkomst leggen we de onderling geldende afspraken vast.
Het Project bestaat uit minimaal 430 WeesperZon2021 inlegeenheden. Toewijzing van inleg aan
deelnemers gebeurt op volgorde van binnenkomst van de aanmelding.
U gaat akkoord met de deelnemersovereenkomst.
U betaalt uw inleg met iDeal.
Tijdens de betaling wordt u omgeleid naar het betaalplatform Mollie. U krijgt niet ons rekeningnummer op
uw dagafschrift te zien maar het rekeningnummer van Mollie.
U krijgt een bevestiging dat u zich heeft aangemeld en dan is uw aanmelding definitief.
Door uw inschrijving komt de deelnemersovereenkomst tot stand. U kunt de 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.
De coöperatie controleert de inschrijving en vraagt de deelnemer eventueel om bewijsstukken.
Na afsluiting van de inschrijfperiode bericht de coöperatie de deelnemer binnen twee maanden per e-mail
over de aanvaarding van diens inleg.
Lidmaatschapsgelden worden jaarlijks per incasso in januari geïnd, te beginnen in januari 2022.
Mocht het Project onverhoopt toch niet doorgaan, dan ontvangt u uw volledige inleg automatisch
terug. Reeds gemaakte kosten zijn voor risico van de coöperatie.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt op de website www.weespduurzaam.nl/weesperzon een lijst met
veel gestelde vragen raadplegen.
U kunt uiteraard ook altijd contact met ons opnemen via: weesperzon@weespduurzaam.nl
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Deelnemersovereenkomst
Email: weesperzon@weespduurzaam.nl
http://weespduurzaam.nl/
KVK-nummer: 75979519
BTW-nummer: NL8604 66 000 B01
Bank: NL86 TRIO 0788 8008 41
Oudegracht 25, 1381CG Weesp

Datum:(ingevoerde datum)
Contactnummer:(nummer)
De ondergetekenden:
Coöperatieve Vereniging Weesp Eco Energie U.A., statutair gevestigd te Weesp, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 75979519, hierna te noemen ‘de Coöperatie’,
en
(voorletter) (tussenvoegsel) (achternaam), geboren op (dag)(maand)(jaar) woonachtig (straat) (nummer)
(postcode) (stad) (land) met e-mailadres (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
[www.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 zijn raadpleegbaar 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.
• De coöperatie controleert de inschrijving en vraagt de deelnemer eventueel om bewijsstukken.
• Na afsluiting van de inschrijfperiode bericht de coöperatie de deelnemer binnen twee maanden per email 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;
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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
Deelnemers 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 {aantal} keer de minimale inleg van €100,- in het project
WeesperZon2021 met een totaal bedrag van EUR {eindbedrag};
• De deelnemer geeft toestemming dat de persoonsgegevens mogen worden gebruikt 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 Vergadering
van de Coöperatie op enig moment kunnen worden gewijzigd.

Energiecoöperatie Weesp Eco Energie - Informatiebrochure collectief zonnestroomproject ‘WeesperZon2021’
Versie november 2021 /pagina 15 van 17

•

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 bevestigd hiermee dat betaling via iDeal is geschiedt.
• 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
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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 (voorletter) (tussenvoegsel) (achternaam) als deelnemer
met de Coöperatie.
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