Kielster Energiecoöperatie
Dorpsstraat 40
9605 PA Kiel-Windeweer
info@kielsterenergiecooperatie.nl
KvK 78770807

Ledenovereenkomst
Partijen:
(1) De Kielster Energiecoöperatie, KvK-nummer 78770807, ledenadministratie gevestigd aan de
Dorpsstraat 40 te Kiel-Windeweer, hierbij vertegenwoordigd door haar voorzitter en penningmeester
en
(2) Naam & voorletters:
Adres:

……………………………………………….

……………………………………………….

Postcode & Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail:

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

BSN-nummer:

……………………………………………….

Bankrekeningnummer:
Energieleverancier:
Klantnummer:

……………………………………………….

……………………………………………….

………………………………………………. (zie factuur)

EAN-code elektrisch:

………………………………………………. (zie jaarafrekening)

hierna te noemen: het lid
Komen overeen dat:
1. De deelnemer zich aanmeldt als lid van de Kielster EnergieCoöperatie.
2. De deelnemer in Project 1 van de Kielster Energiecoöperatie …….. energiecertificaten afneemt.
3. De deelnemer daarvoor € 95,- per certificaat betaalt.
4. De deelnemer gedurende 15 jaar € 12,50 - per certificaat en per jaar voor kosten betaalt.
5. De deelnemer akkoord gaat met de in de bijlage genoemde voorwaarden.
6. De deelnemer toestemming geeft voor automatische incasso van bovengenoemde bankrekening
Aldus overeengekomen en ondertekend
te.............................................................................. op .................................................................. 2020
Kielster Energiecoöperatie

Het lid:

…………………………………………………………
R. de Haan, voorzitter

Naam:……………………………………………

……………………………………………..
D. Siebering, penningmeester

Handtekening: ………………………………..

Bijlage bij de ledenovereenkomst Project 1 van de Kielster EnergieCoöperatie.
Overwegingen:
• De Kielster Energiecoöperatie is opgericht bij notariële akte op 06-08-2020.
• De Kielster Energiecoöperatie wil lokaal duurzame energie opwekken ten behoeve van de leden
met toepassing van de wettelijke Regeling Verlaagd Tarief ex artikel 59a t/m 59c Wet belasting op
milieugrondslag, beter bekend onder de naam Postcoderoosregeling.
• De Kielster Energiecoöperatie gaat 180 zonnepanelen van 370 Wp plaatsen voor Project 1.
• De Kielster Energiecoöperatie geeft voor dit project 230 energiecertificaten uit van 250 kWh
per stuk.
• Het lid ondersteunt de doelstellingen van de Kielster Energiecoöperatie.
• Partijen wensen in deze ledenovereenkomst de voorwaarden neer te leggen die van
toepassing zijn op het lidmaatschap.
1. Toerekening opgewekte elektriciteit
1.1. De inbreng beschreven onder punt 3 & 4 van ledenovereenkomst wordt aangewend voor de
verwerving, realisatie en beheer en onderhoud van de productie-installatie, alsmede voor de
uit het realiseren en functioneren van het project voortvloeiende kosten.
1.2. De opgewekte elektriciteit van deze productie-installatie wordt – in het kader van de Regeling
Verlaagd Tarief – door De Kielster Energiecoöperatie toegerekend aan de leden en geeft indien is voldaan aan de wettelijk voorwaarden recht op een energiebelasting- korting op de
energienota van het betreffende lid.
1.3. De toerekening per lid vindt plaats door de in betreffende opwekjaar in totaal
geproduceerde elektriciteit in kWh te delen door het totaal aantal certificaten en vervolgens
te vermenigvuldigen met het aantal door het lid in de ledenovereenkomst afgenomen
certificaten.
De Kielster Energiecoöperatie verstrekt jaarlijks een opgave van de hoeveelheid opgewekte
elektriciteit over dat jaar die kan worden toegerekend, als bedoeld in artikel 19 lid 6
Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag.
1.4. Mocht het lid gedurende het productiejaar zijn lidmaatschap beëindigen, dan wordt de
opgewekte elektriciteit over dat jaar toegerekend aan het lid naar rato van de hoeveelheid
opgewekte elektriciteit tot het moment van opzegging.
2. Ledenrekening en uittreding
2.1. De Kielster Energiecoöperatie houdt in haar boeken per project voor het lid een ledenrekening
aan.
2.2. Een ledenrekening kan alleen worden overgedragen tezamen met het corresponderende
lidmaatschap als bepaald in de statuten van De Kielster Energiecoöperatie, mits De Kielster
Energiecoöperatie hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend.
2.3. Bij verhuizing van het lid buiten het door de belastingdienst aangewezen Postcodegebied als
bedoeld in artikel 47 lid 1 sub z Wet belastingen op milieugrondslag en bij overlijden van het
lid, kan het lid of kunnen zijn nabestaanden het saldo van de ledenrekening zoals bedoeld in
artikel 2.1. teruggestort krijgen.
2.4. De Kielster Energiecoöperatie mag het terugstorten van het saldo uitstellen tot het moment dat
zij voldoende geld in kas heeft.
2.5. De kosten voor het terugstorten van het saldo komen voor rekening van het lid.

3. Start en Duur
3.1 Deze overeenkomst eindigt zonder dat opzegging noodzakelijk is indien het binnen deze
overeenkomst uit te voeren project niet wordt gerealiseerd.
3.2 Zodra de productie-installatie actief is start ook de periode van 15 jaar voor de teruggave van
de energiebelasting.
4. Wijzigingen
4.1 Deze overeenkomst kan slechts schriftelijk worden gewijzigd.

5. Diversen
5.1. De overeenkomst komt tot stand indien en zodra deze overeenkomst rechtsgeldig door of
namens partijen is ondertekend.
5.2. 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, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van de ongeldige
of nietige bepaling.
5.3. Het lid dat deelneemt in project 1 van De Kielster Energiecoöperatie zal nadat de
energieopwekking gestart is en er een nieuwe coöperatie is opgericht onder dezelfde
voorwaarden als in deze overeenkomst collectief lid worden van de nieuwe coöperatie.
5.4. Indien de bepalingen van deze overeenkomst strijdig zijn met de statuten van De
Kielster Energiecoöperatie gaat deze overeenkomst voor.

