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DE ONDERGETEKENDEN:  

Coöperatieve Vereniging ZeewoldeZon U.A., statutair gevestigd te Zeewolde, kantoorhoudende 
te Zeewolde en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67931634 hierna te 
noemen: “ZeewoldeZon” 
 
en  

 
Naam 
Adres 
PC  Woonplaats 
hierna te noemen: het “Lid”;  
 
beide hierna gezamenlijk aan te duiden als “Partijen”,  
 

OVERWEGENDE DAT:  

(A)  ZeewoldeZon is opgericht bij notariële akte, verleden door mr. L.C. van der Valk - Post 
notaris met plaats van vestiging te Zeewolde op 26 januari 2017;  

(B)  het Lid - na oprichting van ZeewoldeZon - lid is geworden van deze Vereniging;  
(C)  partijen in deze ledenovereenkomst de voorwaarden en condities wensen neer te leggen 

inzake het lidmaatschap van het Lid van de Vereniging, in aanvulling op hetgeen in de 
statuten van ZeewoldeZon is bepaald.  

 

VERKLAREN EN KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:  

1. Doel  
ZeewoldeZon heeft ten doel economische interactie tussen de vereniging en de Leden te 
bewerkstelligen, en te voorzien in de stoffelijke behoeften van de Leden door middel van:  

a het stimuleren van het gebruik van duurzame energiebronnen;  
b de verwerving, oprichting en exploitatie van één of meerdere duurzame Productie-

installatie(s) binnen een postcodegebied of aangrenzend postcodegebied;  
c het op duurzame en ecologisch onschadelijke wijze produceren, doen produceren, 

leveren en doen leveren van energie, direct of indirect ten behoeve van de leden, 
alles in de ruimste zin;  

d al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, 
alles in de ruimste zin.  

2. Inbreng en ledenrekening  
1. ZeewoldeZon houdt in haar boeken voor het Lid een Leden Rekening aan. 
2. Het Lid zal hierop jaarlijks een kapitaalstorting doen, waarbij 

a het lid dit betaalt uit het bedrag van de energiebelasting  dat hij niet aan de 
belastingdienst hoeft te betalen  

b het tarief voor de storting is gesteld op 85% van de in dat jaar geldende 
energiebelasting  (inclusief btw) 

c het tarief  door de ledenvergadering van de Vereniging kan worden bijgesteld als dat 
voor een sluitende exploitatie nodig wordt geacht 
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d dit tarief wordt vermenigvuldigd met het aantal kWh dat door de belastingdienst 
wordt aangemerkt als te verrekenen volgens de Regeling Verlaagd Tarief (afgerond 
op een veelvoud van 100 kWh)  

e de storting bepaalt wat het aandeel is dat het Lid heeft in de Vereniging (die het zal 
aanwenden als werkkapitaal) 

f voor elke 100kWh ontvangt het lid een zondeel 
3. Het Lid zal de kapitaalstorting via de jaarlijkse energienota voldoen.  
4. Als het Lid zijn lidmaatschap in het eerste jaar al opzegt, dan is hij de eerste storting die 

hij op de ledenrekening zou doen als boete aan ZeewoldeZon verschuldigd. 
5. Een Ledenrekening kan alleen worden overgedragen tezamen met het correspon-

derende Lidmaatschap als bepaald in de Statuten. 
6. De ledenrekening wordt niet opgehoogd met rente. 
7. Als het Lid ophoudt lid te zijn, kan het Lid over het saldo van zijn ledenrekening 

beschikken: 
a vanaf het tiende jaar na start van zijn lidmaatschap  
b waarbij uitbetaling alleen kan plaatsvinden als de liquiditeit van ZeewoldeZon dat 

toestaat en het voortbestaan niet in gevaar komt. 
8. De omvang van de ledenrekening bepaalt de hoogte van een eventuele winstuitkering. 

3. Productie en productieverdeling 
1. Jaarlijks wordt een inschatting gemaakt van het aantal kWh dat ZeewoldeZon met haar 

productie-installaties kan produceren 
2. Deze productie wordt onder de leden verdeeld op grond van de sleutel: 

zondelen van het lid in dat jaar/som van de zondelen van alle leden in dat jaar. 
3. Het maximale verbruik dat voor de verdeling in aanmerking komt is 100 zondelen (is 

een StandaarJaarVerbruik van 10.000kWh) 
4. Bij het aannemen van leden wordt 15% meer StandaardJaarVerbruik geaccepteerd dan 

de ingeschatte productiecapaciteit. 
5. Bij de feitelijk verdeling aan het eind van het productiejaar kan het zo zijn dat een lid 

minder krijgt toebedeeld dan hij werkelijk heeft verbruikt. Over het meerdere is hij dan 
wel Energiebelasting verschuldigd 

6. Een lid kan nooit meer dan zijn werkelijke verbruik (gemaximeerd op 10.000kWh) 
toebedeeld krijgen. 

4. Energieleverancier 
1. ZeewoldeZon heeft een overeenkomst afgesloten met Energieleverancier LEON 

Zeewolde.  
2. LEON Zeewolde neemt de opgewekte energie af. 

3. Het lid heeft ervoor gekozen en verplicht zich om, gedurende de duur van deze 
ledenovereenkomst, energie af te nemen van LEON Zeewolde. LEON Zeewolde 
verrekent het inleggeld en de kosten voor instandhouding van het energiesysteem met 
de energierekening van het Lid. 

4. LEON Zeewolde verrekent ook de verlaging van het energiebelastingtarief, door de 
Belastingdienst, met de energierekening van het Lid. 

5. LEON Zeewolde verzorgt vervolgens de kapitaalstorting op de rekening van 
ZeewoldeZon. 

5. Duur  
1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode dat het Lid lid is van 

ZeewoldeZon.  
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2. Deze overeenkomst eindigt zonder dat opzegging of ontbinding noodzakelijk is op het 
moment dat het Lid ophoudt lid van ZeewoldeZon te zijn. 

3. Opzegging of ontbinding van deze overeenkomst aan de zijde van het Lid is gedurende 
de looptijd van deze overeenkomst en het voortduren van het lidmaatschap van het lid 
uitgesloten. 

6. Wijzigingen  
Deze Overeenkomst kan slechts schriftelijk worden gewijzigd of aangevuld. 

7. Geheimhouding  
1. Beide partijen mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere 

partij geen enkele informatie publiceren (direct of indirect), vrijgeven of anderszins 
voor derden toegankelijk maken, als die betrekking heeft op: 
a een mogelijk vertrouwelijk of geheim aspect van ZeewoldeZon 
b het bestaan van deze overeenkomst  
c de onderhandelingen omtrent en/of de inhoud van deze overeenkomst.  

2. Indien openbaring noodzakelijk is op grond van op een partij rustende wettelijke 
verplichting of reglement, is geen voorafgaande schriftelijke toestemming vereist, maar 
zal de betreffende partij wél vooraf met de andere partij overleggen.  

8. Diversen  
1. Deze overeenkomst bevat, naast hetgeen ter zake is vastgelegd in de Statuten, de gehele 

overeenkomst tussen partijen.  Daarmee vervangt hij alle eerdere (schriftelijke of 
mondelinge) overeenkomsten met betrekking tot hetzelfde onderwerp.  

2. Deze overeenkomst komt tot stand zodra beide partijen deze overeenkomst 
rechtsgeldig ondertekenen. Beide exemplaren tezamen vormen de rechtsgeldige en 
bindende overeenkomst tussen partijen.  

3. De eventuele ongeldigheid of nietigheid van enige bepaling van deze overeenkomst tast 
de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Partijen vervangen de 
ongeldige/nietige bepaling door een ‘verbeterde versie’, oftewel een bepaling waarvan 
de rechtsgevolgen zoveel mogelijk overeenstemmen met die van de ongeldige of nietige 
bepaling.  

4. Indien er strijd is tussen deze overeenkomst en de Statuten, dan gaat deze 
overeenkomst voor.  

9. Kosten  
Behalve als in deze overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, draagt ZeewoldeZon de 
kosten die voortvloeien uit (of betrekking hebben op) de totstandkoming en uitvoering 
van deze overeenkomst. Ook de kosten betreffende het verstrekken van opdrachten aan 
externe adviseurs zijn hiervan onderdeel.  

10. Toepasselijk recht en forumkeuze  
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  
2. Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst zullen worden 

beslecht door de bevoegde rechter te Lelystad.  
 
Aldus overeengekomen en ondertekend in Zeewolde op 
 
Het Lid:   Coöperatieve Vereniging ZeewoldeZon U.A.  
Naam    Naam 
 


