
  

 

  Modelovereenkomst zonnecertificaten Zonnepark Zwaagdijk-West – versie 20220919     Pagina 1 van 4 

 

Model € 75 zonnecertificatenovereenkomst zonnepark 

Zwaagdijk-West 

 

Tussen: 

1. Zonnecoöperatie West-Friesland 2 U.A, statutair gevestigd te Hoorn, geregistreerd 

bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84088206, hierna te noemen: 'we', 

'wij', 'ons', 'onze' of 'de coöperatie'; en 

 

2. [Naam Participant], [adres binnen Postcoderoos], hierna ook te noemen: 'je', 'jou' 

of 'jouw'. 

 

 

Beste [naam Participant], 

Fijn dat je ons wilt helpen om een zonnestroomsysteem te realiseren. 

Mede dankzij jouw deelname kunnen we straks duurzame stroom produceren op 

het zonnepark Zwaagdijk-West. Voor je deelname betaal je eenmalig 75 euro per 

Zonnecertificaat. Daarvoor ontvang je een deel van de opbrengst van het 

zonnestroomsysteem. Jouw recht daarop ontstaat als de installatie duurzame 

stroom produceert. Gedurende 15 jaren heb je dan recht op het Bijzonder 

Uitkeringsrecht en je Deelnemersuitkering mits de financiële opbrengst van de installatie 

voldoende is. Die opbrengst wordt jaarlijks besproken in de algemene vergadering 

van de coöperatie. Als lid mag jij daarbij aanwezig zijn, en ook meestemmen over 

de besluiten. 

Belangrijke voorwaarden 

Aan deze overeenkomst zijn voorwaarden verbonden, waaronder de volgende. 

• Je moet wonen op een adres met postcodenummer: 1617, 1625, 1628, 1647, 

1652, 1654, 1655, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 

1695, 1696, 1715, 1716 

• Je moet lid zijn van de coöperatie. Zodra je geen lid meer bent vervalt je recht. 

• Je moet stroom geleverd krijgen via een kleinverbruiksaansluiting. Als je geen 

stroom meer krijgt geleverd, vervalt je recht. 

• Je hebt geen recht op terugbetaling van je Participatie, tenzij het project niet 

doorgaat. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als we de financiering niet 

rondkrijgen, of omdat we niet op tijd voldoende deelnemende leden weten te 

vinden, om subsidie te krijgen voor het zonnestroomsysteem. 
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Informatiedocument 

Bij deze overeenkomst hoort ook een informatiedocument, met informatie over de 

coöperatie, jouw recht en het zonnestroomsysteem. Als je dat document bij het 

aangaan van deze overeenkomst nog niet hebt ontvangen, is deze overeenkomst 

nog niet bindend. Dat gebeurt dan pas als je het informatiedocument hebt 

ontvangen. Gedurende 14 dagen nadat deze overeenkomst bindend is geworden 

kun je hem herroepen. Als je herroept word je reeds betaalde Participatiebedrag 

teruggestort. 

Lidmaatschap  

Je bent als participant lid van de coöperatie of je hebt het lidmaatschap van de 

coöperatie aangevraagd, en je bent bekend met de statuten en reglementen van de 

coöperatie. Je hebt zich ingeschreven voor deelname in de installatie voor de productie 

van hernieuwbare energie “Zonnepark Zwaagdijk-West” in een van de postcoderozen 

van de kadastrale percelen ‘Wognum K4649, K4650, K4651’. 

 Uitgifte zonnecertificaten 

De coöperatie heeft besloten tot uitgifte van participaties met de naam 

“Zonnecertificaten Zwaagdijk-West” ten behoeve van het project Zonnepark Zwaagdijk-

West, hierna: “zonnecertificaten”, en heeft in dat kader het informatiememorandum en 

de participatievoorwaarden inclusief de inschrijvingsvoorwaarden voor deze uitgifte aan 

participant beschikbaar gesteld.  

Toekenning zonnecertificaten 

1. De coöperatie is voornemens aan jou één of meer zonnecertificaten toe te kennen, 

tot maximaal het aantal waarvoor je hebt ingeschreven, dan wel een hoger aantal 

als Partijen dat nader overeenkomen.  

2. Door jouw inschrijving is deze participatieovereenkomst tot stand gekomen. Je kunt 

deze overeenkomst echter gedurende 14 dagen na inschrijving, zonder opgave van 

redenen ontbinden. Je inschrijving vervalt dan. Laat ons weten als je hiervan 

gebruikt wilt maken. 

3. Jouw inschrijving wordt definitief zodra wij je daarvan op de hoogte hebben gesteld. 

Daarbij zullen wij je berichten hoeveel het aan jou toegewezen aantal 

‘zonnecertificaten’ zal zijn. Ook vermelden wij je dan het bedrag bestaande uit het 

aantal zonnecertificaten keer de waarde per certificaat (€ 75,--). 

4. De rechten en plichten verbonden aan de zonnecertificaten (en de verkrijging 

daarvan) volgen uit de bepalingen van de statuten en het Algemeen participatie- en 

deelnamereglement van de coöperatie, aangevuld met het bepaalde in de hiervoor 

genoemde participatievoorwaarden, inclusief de inschrijvingsvoorwaarden, welke 

integraal deel uitmaken van deze participatieovereenkomst.  

5. Bij wijziging van de statuten, het (algemene) participatiereglement of enig ander 

reglement van de coöperatie wijzigt deze participatieovereenkomst overeenkomstig, 

voor zover dit niet uitdrukkelijk bij die wijziging is uitgesloten. Schriftelijke 

kennisgeving van een wijziging van de statuten respectievelijk het (algemene) 

participatiereglement wordt opgevat als schriftelijke mededeling aan participant van 

wijziging van deze overeenkomst.  
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Bijzonder uitkeringsrecht en deelnemersrecht 

Elk Zonnecertificaat geeft jou recht op een uitkering zoals vermeld in de “Voorwaarden 

zonnecertificaten zonnepark Zwaagdijk-West” artikel 10 en artikel 11. Jouw bijzonder 

uitkeringsrecht en het deelnemersrecht zijn persoonlijk. Je kunt het niet aan een ander 

overdragen. Je kunt het echter wel overdragen aan een huisgenoot die jouw rol als 

Participant op zich neemt. Dat vereist dan wel instemming van de coöperatie. 

 Betaling van je Participatie 

Het bedrag van je participaties hoef je op dit moment nog niet te betalen. Dat hoef je 

pas nadat je daartoe schriftelijk (per e-mail) bent uitgenodigd. Naar verwachting zal dat 

eind 2023 of begin 2024 zijn. Doe dat vanaf een bankrekening die op jouw naam 

staat. Deze bankrekening zullen wij ook gebruiken voor het overmaken van jouw 

aandeel in de opbrengst van het zonnestroomsysteem. 

Deelnemend participant voor de SCE 

Wij gebruiken het geld van jouw participaties voor de financiering van bovengenoemde 

productie-installatie. Deze productie-installatie is opgenomen in een beschikking tot 

subsidieverlening aan de coöperatie, vanwege de Subsidieregeling Coöperatieve 

Energieopwekking (SCE). In dat kader zullen wij jouw naam, adres en bedrag opgeven 

aan de Rijksoverheid (RVO). Ook kan het zijn dat wij een afschrift van deze 

overeenkomst aan de minister moeten verstrekken. Een en ander is nodig voor de 

verkrijging en behoud van de subsidie, die de productie-installatie en jouw 

uitkeringsrecht mogelijk maakt. 

Houd ons op de hoogte 

Je moet ons op de hoogte houden van je actuele persoonlijke gegevens, waaronder je 

adres en e-mailadres. Ook moet je ons berichten wanneer je geen stroom meer 

geleverd krijgt via een kleinverbruiksaansluiting. Desgevraagd moet je ons in staat 

stellen om aan te tonen dat je stroom geleverd krijgt via een kleinverbruiksaansluiting. 

Volgende stappen 

Je meldt je aan als lid van onze coöperatie. Dat kun je doen via de volgende link: 

www.zonnecoöperatiewestfriesland.nl.  En je betaalt het lidmaatschapsgeld van € 10,-- 

op ons bankrekeningnummer NL67 RABO 1341 3801 30 t.n.v. Zonnecoöperatie West-

Friesland2 U.A. 

Wij controleren je inschrijving en vragen eventueel om bewijsstukken. Als je 

kleinverbruiksaansluiting op naam staat van jouw bedrijf en je bent ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel verzoeken wij je om een recent uittreksel (of kopie) daarvan aan 

ons toe te zenden. 

Na afsluiting van de inschrijfperiode verdelen wij de beschikbare ‘Zonnecertificaten’ 

(participaties) over de geldige inschrijvingen. Wij berichten je per e-mail over de 

toewijzing. 

Te zijner tijd verzoeken wij je het totaalbedrag van jouw participaties aan ons over te 

maken. Dat dient te geschieden vanaf een bankrekening die op jouw naam staat, en die 

http://www.zonnecoöperatiewestfriesland.nl/
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wordt aangehouden bij een bank die bevoegd is om als zodanig in Nederland actief te 

zijn. 

Als wij jouw betaling aanvaarden bevestigen wij dat schriftelijk (per e-mail). In deze 

bevestiging staat het definitieve bedrag van jouw participatie. Voor zover wij de 

betaling niet aanvaarden storten wij deze terug naar de rekening van herkomst. Een en 

ander gebeurt uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst van de participatie. 

Jouw inschrijving en uitkeringsrecht worden vastgelegd in het participatieregister van 

de coöperatie. Dit is online raadpleegbaar via jouw portaal waarop je zelf kunt inloggen 

met jeinlognaam en wachtwoord. 

 

Onze gegevens zijn: 
Zonnecoöperatie WestFriesland2 U.A.  

Binckhorst 57 

1616 GA Hoogkarspel 

info@zonnecoöperatiewestfriesland.nl 

www.zonnecoöperatiewestfriesland.nl 

KvK: 84088206 | btw-nummer: NL863092093B01 
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