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Deelname overeenkomst voor aanschaf zonparticipaties  
van Zonnedak sporthal Maaswijk  
 
(Graag alles in de grijze vlakken zelf invullen) 
 
 
Coöperatieve Vereniging Voorne-Putten Energie U.A. en onderstaand lid van de coöperatie 
komen het volgende overeen: 
 

(1) Coöperatieve Vereniging Voorne-Putten Energie U.A. statutair gevestigd te Spijkenisse, 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69886318, hierna te noemen: 
“VPE”  

En 
(2) Lid van VPE :   

Voorletters ,  ____________________________________________________________ 

Achternaam,  ____________________________________________________________ 

Straat,   ____________________________________________________________ 

Huisnummer,  ____________________________________________________________ 

Postcode,  ____________________________________________________________ 

Woonplaats  ____________________________________________________________ 

hierna te noemen  de “Deelnemer”.   

     
De hierboven genoemde partijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als “Partijen” 
 
 
OVERWEGEN DAT:  
• De VPE zich inzet voor lokale duurzame energieopwekking o.a. via collectieve zonne-

energieprojecten, in dit geval Project VPE001 Zonnedak Sporthal Maaswijk in Spijkenisse. 
• De Deelnemer zijn energieverbruik (deels) duurzaam wenst in te vullen en daarom wil 

deelnemen in het Project Zonnedak Maaswijk door het kopen van zonparticipaties van de in 
totaal circa 210 beschikbare panelen. 

• De VPE-statuten heeft waar in algemene zin de verhouding tussen VPE en haar leden is 
vastgelegd. 

• Partijen in deze overeenkomst de specifieke onderlinge afspraken voor deelname wensen 
vast te leggen, in aanvulling op de statuten van VPE.    
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VERKLAREN EN KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:   
Verklaringen en verplichtingen van de Deelnemer: 
Door het aangaan van deze overeenkomst koopt de Deelnemer    
_________________ (aantal in te vullen door de deelnemer) zonparticipaties van het project. 
 
De Deelnemer verklaart te voldoen aan de volgende voorwaarden: 
• De Deelnemer beschikt over een aansluiting op het Nederlandse elektriciteitsnet met een 

aansluitwaarde  van niet meer dan 3 x 80 A. (kleinverbruikersaansluiting). 
• De Deelnemer is woonachtig en geregistreerd op het in de aanhef opgegeven adres. Het 

adres is uitsluitend bestemd voor bewoning door de deelnemer en/of op het adres wordt 
een onderneming gevoerd door de Deelnemer. 

• De Deelnemer woont in een van de volgende postcodegebieden 3201, 3203, 3205 of 3207.  
• De Deelnemer verklaart de info-brochure zonnedak sporthal Maaswijk te hebben gelezen. 
• De Deelnemer, dan wel de rechtsopvolger van de Deelnemer, stelt de VPE schriftelijk op de 

hoogte van wijzigingen in zijn gegevens. 
• De Deelnemer aanvaardt alle rechten en plichten die voortvloeien uit deze Overeenkomst 

en/of de statuten van de VPE. De statuten vormen een onlosmakelijk onderdeel van deze 
overeenkomst. Indien de statuten, op besluit van de Algemene Ledenvergadering van VPE, 
op enig moment na het sluiten van deze Overeenkomst worden gewijzigd, gelden de dan 
gewijzigde statuten als onderdeel van deze Overeenkomst. De info-brochure zonnedak 
sporthal Maaswijk maakt onderdeel uit van deze overeenkomst. 

 
Verplichtingen VPE  
• De VPE draagt zorg voor goed eigenaarschap van het Project en verzorgt het onderhoud, 

verzekering, beheer, administratie en de communicatie eromheen.  
• De VPE houdt een energie-administratie bij waaruit blijkt wat de elektriciteitsproductie van 

de installatie en per zonparticipatie is. 
 
Inleg 

• De Deelnemer zal zijn inleg in geld overmaken aan de VPE afhankelijk van het aantal 
participaties waarvan gebruik gemaakt wordt. De inleg van één zonparticipatie bedraagt 
300,- euro. 

• Deze Inleg zal door de VPE uitsluitend worden aangewend voor de financiering van de 
activiteiten van de VPE voor het Project.  
 

Betaling   

VPE wil zo spoedig mogelijk het zonnedak realiseren. Vóórdat VPE opdracht geeft aan een firma 
zal de penningmeester VPE per e-mail een factuur aan je toezenden met het verzoek binnen 14 
dagen te betalen. De verwachting is dat je de factuur april 2020 ontvangt. Bij niet nakomen van 
de betaling vervalt deze deelnameovereenkomst. De penningmeester zal dan de eerstvolgende 
aspirant-koper zonparticipaties zonnedak sporthal Maaswijk op de reserve-lijst benaderen voor 
deelname.  Je ontvangt een bevestiging van het vervallen van deze overeenkomst. 
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Duur 

Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 15 jaar na de inbedrijfstelling van het 
zonnedak. Daarna loopt de overeenkomst af. 
 
Deelnemersverklaring voor de jaarlijkse afrekening van de elektriciteits-energiebelasting. 
De deelnemersverklaring is een lijst waarop van elke deelnemer de opbrengst van zijn 
participaties staat. Elk jaar wordt op de in de sporthal geplaatste gecertificeerde meter van 
meetbedrijf Joulz afgelezen hoeveel kWh het zonnedak heeft gepresteerd. Dan is ook de 
opbrengst bekend van één zonparticipatie en daarmee de opbrengst voor elke Deelnemer. 
 
Het is van belang voor de Deelnemer en VPE dat de Deelnemer overstapt naar de 
elektriciteitsleverancier waaraan VPE de elektriciteit gaat leveren van het zonnedak. De 
verrekening van de elektriciteits-energiebelasting van de Deelnemer is eenvoudig en de 
coöperatie ontvangt per deelnemer een vergoeding. 
Elk jaar wordt met de Deelnemersverklaring de opbrengst van de zonparticipaties van de 
deelnemer doorgegeven aan deze energieleverancier. De belastingkorting waar de Deelnemer 
recht op heeft wordt door de energieleverancier op de jaarnota verrekend. 
Indien een Deelnemer niet is overgestapt zal de VPE de Deelnemersverklaring naar de 
energieleverancier van de Deelnemer sturen met het verzoek dit te verwerken om gebruik te 
maken van het verlaagd tarief energiebelasting. De VPE is niet verantwoordelijk voor het al dan 
niet verwerken van de verklaring of in rekening brengen van kosten door andere 
energieleverancier(s). 
      
Ontbindende voorwaarden 
• Indien de VPE het op enig moment niet realistisch acht dat alle zonparticipaties van het 

project binnen een afzienbare tijd zijn verkocht, heeft de VPE het recht tot 
onvoorwaardelijke ontbinding van deze Overeenkomst. Bij ontbinding zal de Deelnemer 
hiervan op de hoogte worden gesteld. De eventuele betaalde Inleg van de Deelnemer wordt 
teruggestort op de rekening van de Deelnemer.  

• Het dak moet de installatie kunnen dragen en de installatie moet uitvoerbaar zijn. 
• De Algemene Ledenvergadering van de coöperatie moet akkoord zijn met het Project. 
• Indien de Deelnemer de betaling van de participaties niet of niet tijdig voldoet heeft de VPE 

het recht tot onvoorwaardelijke ontbinding van deze Overeenkomst.  
• Ontbinding van de Overeenkomst leidt niet tot enige aansprakelijkheid van de VPE jegens de 

Deelnemer. 
 
Verhuizen 
Bij verhuizen kan de Deelnemer zijn zonparticipatie(s) overdragen aan de nieuwe bewoner of 
aan een ander binnen het postcoderoosgebied. Nieuwe deelnemers dienen wel lid  te zijn of te 
worden van VPE.  
VPE houdt een wachtlijst bij van leden die belangstelling hebben om zonparticipaties over te 
nemen.  
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Overige bepalingen 
• Indien en zover meerdere afspraken gelden, geldt de volgende rangorde van prioriteit: 

o Statuten van VPE. 
o Info brochure zonnedak sporthal Maaswijk 
o Deze Deelname-overeenkomst.  
o Een door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld nader Reglement 

• Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  

• Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst zullen worden 
beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.  

• De overheid wil de Postcoderoos regeling gaan aanpassen. Het is nog onbekend wanneer 
er een nieuwe regeling komt en hoe deze eruit ziet. Maar de overheid heeft aangegeven 
dat er, zodra de nieuwe regeling bekend is, door het collectief van de deelnemers 
gekozen mag worden welke regeling zij willen gebruiken (de oude of de nieuwe). 

 
 
NADER TE VERSTREKKEN  GEGEVENS DOOR DEELNEMER TEN BEHOEVE VAN DE VERREKENING 
VAN DE STROOM-ENERGIE BELASTING VOLGENS JAARNOTA 

Elektriciteitsverbruik in kWh kWh:                              betreffend jaar: 
Leverancier elektriciteit:  
Klantnummer van de 
elektriciteit leverancier: 

 

De EAN code van de stroom 
aansluiting (zie jaarnota): 

 

Email adres:    
Telefoon huisnummer:  
Mobiel nummer:  
IBANnummer:  
Wil je dezelfde elektriciteits-
leverancier als VPE: 

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 
VPE zoekt deelnemers die de belangen van de deelnemersgroep zonnedak Maaswijk willen 
behartigen. Heeft u belangstelling hiervoor: ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
 
Aldus overeengekomen en ondertekend: 
 
 
 
________________________________  ________________________________ 
Deelnemer Zonnedak Sporthal Maaswijk   Coöperatie VPE 
datum: __________________________  datum: __________________________ 


