
 

  
 

  

  

 
LEDENOVEREENKOMST 

Zonnepark Scholtensteeg  
Coöperatie Blauwe Roos U.A.  

Deelname met volledige inleg 

 

  
 
DE ONDERGETEKENDEN:   
(1) Coöperatie Blauwe Roos U.A., statutair gevestigd te Zwolle, ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel te Zwolle onder nummer xxxxx, hierna te noemen: de “Coöperatie”;   
  
en   
  
(2) [Naam en Adres], hierna te noemen: het “Lid”;   
  
De hierboven genoemde partijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als “Partijen”.   
OVERWEGENDE DAT:   
(A) de Coöperatie is opgericht bij notariële akte van xxxxx 2019, verleden voor notaris Durettrip 

gevestigd te Zwolle; 
(B) het Lid wenst lid te worden van de Coöperatie en heeft kennis genomen/is op de hoogte van de 

werkwijze van de Coöperatie en de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit en behorende bij 
het lidmaatschap van de Coöperatie; 

(C) het Lid worden van de Coöperatie én deelname aan het Postcoderoosproject Zonnepark 
Scholtensteeg  alleen mogelijk is na het aangaan van een lidmaatschap door het ondertekenen van 
deze Overeenkomst; 

(D) Partijen in deze Overeenkomst de voorwaarden en condities wensen neer te leggen over 
lidmaatschap van het Lid van de Coöperatie, in aanvulling op wat in de Statuten van de Coöperatie is 
bepaald (hierna te noemen “Overeenkomst”). 

(E) het Lid beschikt over een eigen aansluiting voor elektra van niet groter dan 3*80A gelegen in het 
Postcodegebied, zoals vermeld in lid 1.1 . 

 
VERKLAREN EN KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:   

1. Definities			
1.1. De onderstaande begrippen uit de Overeenkomst hebben uitsluitend de navolgende betekenis:   

• Coöperatie: Coöperatieve Blauwe Roos U.A., statutair gevestigd te Zwolle. 
• Energiebedrijf: een bedrijf dat energie levert aan kleinverbruikers op basis van een vergunning 

van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). 



 

  
 

  

• Energiebedrijf-partner: het Energiebedrijf waarmee de Coöperatie samenwerkt teneinde de 
doelstellingen van de Coöperatie te verwezenlijken.  

• Informatiedocument: Informatiedocument Blauwe Roos Scholtensteeg gepubliceerd op de 
website www.Blauwvingerenergie.nl (zie Bijlage II). 

• Inleg: het bedrag dat een Lid in de Coöperatie brengt.  
• Ledenrekening: de rekening in de boeken van de Coöperatie, waarop het aandeel van elk Lid in 

het kapitaal van de Coöperatie wordt bijgehouden.  
• Lid: een lid van de Coöperatie.  
• Paneeldeel: De coöperatie deelt de totale elektriciteitsproductie van de gehele of deel van de 

energie-opwekkingsinstallatie op in eenheden genaamd Paneeldelen (een “Paneeldeel” komt in 
het Project overeen met één zonnepaneel). Een Paneeldeel geeft recht op een bepaald deel van 
de elektriciteitsproductie (kWh) van de energie-opwekinstallatie per jaar gedurende de 
economische levensduur van de energie-opwekinstallatie. 

• Paneeldelenreglement: reglement van de Coöperatie als bedoeld in artikel 24 van de Statuten. 
Dit Paneeldelenregelement is bijgevoegd bij deze Overeenkomst. Het Lid verklaart dat het 
Paneeldelenreglement kenbaar is gemaakt en dat hij deze heeft gelezen, begrepen en instemt 
met de inhoud daarvan 

• Partijen: de Coöperatie en het Lid gezamenlijk. 
• Postcodegebied: een gebied waarbinnen de postcodes in het postcodesysteem (als bed bedoeld 

in artikel 2, eerste lid, onderdeel j, van de Postwet 2009, dat wordt gebruikt door de verlener 
van de universele postdienst, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel g, van de Postwet 2009) 
beginnen met hetzelfde getal van vier cijfers. Voor dit project is het volgende Postcodegebied 
van toepassing: 8043, 8031, 8034, 8041, 8042, 8044, 8045, 8061, 8275 en 8294 

• Postcoderoos: het Postcodegebied, alsmede de direct aangrenzende postcode gebieden;  
• Project: Het Postcoderoosproject Zonnepark Scholtensteeg, wat groene stroom gaat opwekken 

middels zonnepanelen, geplaatst op een door de Cooperatie van de gemeente Zwolle gehuurd 
terrein. 

• 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). Op basis van deze regeling waarvan  
Kunnen kleinverbruikers zich verenigen in een coöperatie,die investeert in productie van groene 
stroom in hun Postcoderoos. Gedurende 15 jaar krijgen de leden van de Cooperatie over de 
eerste 10.000 kWh elk jaar een korting over de energiebelasting. Deze regeling wordt ook wel 
aangeduid als postcoderoosregeling.   

• Statuten: de statuten van de Coöperatie d.d. [datum]. 

1.2. Alle opgenomen definities gelden zowel voor de enkelvoud- als meervoudsvorm.  
 

Doel			
1.3. De Coöperatie heeft haar doelstellingen vastgelegd in de Statuten, welke openbaar inzichtelijk 

zijn.   
1.4. Het Lid deelt de doelstelling van de Coöperatie en houdt rekening met de gerechtvaardigde 

belangen van de Coöperatie. 
 
2. Inleg	en	Facturatie	
2.1. Op basis van de inschrijving wenst het Lid [Aantal paneeldelen] Paneeldelen af te nemen onder 

de voorwaarden van de Coöperatie als genoemd in het Paneeldelenreglement (zie Bijlage I).  
2.2. Het Lid betaalt bij aanvang van het lidmaatschap een bedrag € 280,00 (zegge: 

tweehonderdtachtig euro) vrij van BTW per Paneeldeel dat het Lid met zijn deelneming in de 



 

  
 

  

Coöperatie onder de Regeling verlaagd tarief wenst in te brengen. De Coöperatie zal het 
totaalbedrag van € [bedrag aantal paneeldelen keer €280] (zegge: [bedrag in woorden]) aan de 
deelnemer factureren, welk bedrag binnen 2 weken na dagtekening van de factuur voldaan dient 
te worden.  

2.3. De in artikel 3 lid 2 bedoelde Inleg wordt aangewend voor bouw van installaties teneinde de 
doelstellingen van de Coöperatie te verwezenlijken. 

 
3. Ledenrekening	
3.1. De Coöperatie houdt in haar administratie voor het Lid een Ledenrekening aan, waarop de initiële 

Inleg (omvang en datum/data van storting) van een Lid in de Coöperatie krachtens de met het Lid 
gesloten Overeenkomst wordt bijgehouden.  

3.2. De Coöperatie houdt een administratie bij waaruit blijkt wat de elektriciteitsproductie van de 
energieopwekkingsinstallatie van de Coöperatie is en op hoeveel energiebelasting teruggave een 
Paneeldeel recht geeft. 

3.3. Op de ledenrekening is het Paneeldelenreglement van toepassing (zie Bijlage I). 
 

4. Administratiebijdrage	voor	Leden	die	kiezen	voor	een	ander	
Energiebedrijf	dan	de	Energiebedrijf-partner	

4.1. Het Lid verplicht zich tot betaling van een administratieve bijdrage van € 15,- per jaar gedurende 
de periode dat hij gebruik maakt van de Regeling verlaagd tarief in geval hij geen klant is of wordt 
bij de Energiebedrijf-partner. 
 

5. Duur	en	beëindiging	
5.1. Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van vijftien (15) jaar of gedurende de tijd 

dat het Lid is lid van de Coöperatie.  Beëindiging van het lidmaatschap is geregeld in het 
Paneeldelenreglement (zie Bijlage I). 

5.2. Mocht het Project om wat voor reden dan ook onverhoopt toch geen doorgang vinden dan 
vervalt deze Overeenkomst. Een Lid kan in dit geval geen aanspraak maken op enige directe of 
indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend gemiste inkomsten. 

5.3. Deze Overeenkomst wordt gesloten onder de ontbindende voorwaarde dat het Lid de inleg als 
bedoeld in artikel 3 binnen de gestelde termijn voldoet. De Coöperatie is gerechtigd de 
paneeldelen bij uitblijven van de betaling binnen de gestelde termijn direct aan een nieuw Lid ter 
verkoop aan te bieden. 
 

6. Wijzigingen			
6.1. Deze Overeenkomst kan slechts schriftelijk en met instemming van beide partijen worden 

gewijzigd of aangevuld. Dit geldt niet voor het Paneeldelenreglement (zie Bijlage I), welke mag 
worden aangepast op de in het Paneeldelenreglement omschreven wijze. 

 

7. Geheimhouding	en	Privacy	
7.1. De Coöperatie zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Lid informatie die 

betrekking heeft op 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 van de Partijen rustende (i) wettelijke verplichting, (ii) reglement of (iii) een uitspraak van 
een rechter of een bevoegd overheidsorgaan, is geen voorafgaande schriftelijke toestemming 
vereist, maar zullen de Partijen hierover in overleg treden.   

7.2. De Coöperatie houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en verwerkt 
alleen persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van het Project. De 



 

  
 

  

Coöperatie heeft een privacy beleid waarin omschreven staat hoe de Coöperatie met 
persoonsgegevens omgaat. Door lid te worden van de Coöperatie, verklaart een lid akkoord te 
zijn met het privacy beleid. Indien persoonsgegevens moeten worden uitgewisseld met derde 
partijen teneinde het Project uit te voeren, wordt er te allen tijde een verwerkersovereenkomst 
opgesteld en draagt de Coöperatie ervoor zorg dat de derde partij een privacy beleid heeft in lijn 
met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 

8. Diversen			
8.1. Deze Overeenkomst geeft in gezamenlijkheid met de Statuten, het Paneeldelenreglement (zie 

Bijlage I) en het Informatiedocument (zie Bijlage ) weer welke rechten en plichten een Lid en de 
Coöperatie heeft aangaande de deelname aan het Project. Alle eerdere, schriftelijke of 
mondelinge, Overeenkomsten met betrekking tot hetzelfde onderwerp worden hierdoor 
vervangen. Door de acceptatie van de Overeenkomst verklaart het Lid dat de Statuten, 
Informatiedocument en het Paneeldelenregelement voor hem voorafgaand aan de acceptatie 
kenbaar zijn geweest, dat hij die documenten heeft gelezen en begrepen en dat het Lid in stemt 
met de inhoud daarvan. 

8.2. 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.   

8.3. Indien er strijd is tussen deze Overeenkomst en een van de Bijlagen of de Statuten, dan gaat deze 
Overeenkomst voor. Dit enkel en voor zover de wet niet dicteert dat een andere rangorde 
aangaande de strijdigheid aan de orde zal zijn. 
   

9. Kosten			
9.1. Behoudens voor zover in deze Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, draagt de 

Coöperatie de kosten, waaronder begrepen de kosten betreffende het verstrekken van 
opdrachten aan externe adviseurs, voortvloeiend uit of betrekking hebbende op de 
totstandkoming en uitvoering van deze Overeenkomst. 
 

10. Toepasselijk	recht	en	forumkeuze			
10.1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.   
10.2. Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst zullen worden beslecht 

door de bevoegde rechter te Zwolle.   
  
BIJLAGEN die integraal deel uit maken van deze Overeenkomst: 
I  Het Paneeldelenreglement 
II Het Informatiedocument 
 
 
Datum  
Plaats 
 
 
 
coöperatie de Blauwe Roos U.A.     [LID] 


