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Model bevestiging van inschrijving voor obligaties 
Rotterdam, [verzenddatum bevestiging] 

 
Beste [naam Inschrijver], 

Fijn dat je ons wilt helpen om een zonnedak te realiseren. Mede dankzij jouw inschrijving 
kunnen we straks duurzame stroom produceren op het dak [aanduiding lokatie zonnedak]. 
Op [datum inschrijving] ben jij, [naam inschrijver], ingeschreven voor [aantal obligaties] 
obligaties [dak]. Dit document bevat de gegevens van je inschrijving en belangrijke 
informatie over de overeenkomst die door inschrijving tot stand is gekomen.  

Gegevens van de coöperatie 
De overeenkomst is aangegaan met: Delfshaven Energie Coöperatie, statutair gevestigd te 
Mathenesserdijk 272 B 3026 GN te Rotterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 62656694, hierna te noemen: 'we', 'wij', 'ons', 'onze' of 'de coöperatie'.  

Ons adres: Mathenesserdijk 272 B, 3026 GN Rotterdam 
Onze website: www.delfshavenenergiecooperatie.nl 
Ons e-mail adres: info@delfshavenenergiecooperatie.nl 
Btw-nummer [btw-nummer] 

Jouw gegevens 
De overeenkomst is aangegaan door: [naam inschrijver], hierna ook te noemen: ‘je’, ‘jou’ of 
‘jouw’.  

Jouw adres: [adresgegevens inschrijver] 

De inschrijving werd verricht door: [eventueel: de bij inschrijving vastgelegde gegevens van 
de vertegenwoordiger van inschrijver]. 

Corrigeer ons als voorgaande gegevens niet helemaal juist zijn. Dat kan via ons e-mailadres. 
Wij kunnen nadere bewijsstukken verlangen (waaronder: identiteitsbewijs, uittreksel KvK, 
bankafschrift) alvorens tot toewijzing van obligaties over te gaan. 

 

 

Terzake van deze aanbieding bestaat geen wettelijke verplichting tot het algemeen 
verkrijgbaar stellen van een prospectus dat is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële 
Markten (AFM). Op de aanbieding wordt ook geen toezicht uitgeoefend door de AFM.  
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Gegevens van de obligaties 
De obligaties worden uitgegeven voor de realisatie van een installatie voor productie van 
hernieuwbare energie op [dak] (het zonnedak ).  
De inleg per obligatie bedraagt [200] euro per stuk. De rente bedraagt [2,5]%.  

Verkrijging van obligaties 
Een obligatie kun je alleen verkrijgen tegen betaling van de volledige inleg. Je hoeft de inleg 
pas te voldoen als we obligaties aan jou hebben toegewezen. Hiervan ontvang je afzonderlijk 
bericht. Betaal dan vanaf een betaalrekening die op jouw naam staat. 

Belangrijke voorwaarden 
Om in aanmerking te komen voor obligaties moet je voldoen aan een aantal voorwaarden, 
waaronder de volgende: 

• Je bent lid van de coöperatie of hebt dat lidmaatschap bij inschrijving aangevraagd. 
• Je  woont of bent gevestigd op een adres in de postcoderoos van het project. 
• Je krijgt elektriciteit geleverd via een kleinverbruiksaansluiting. 

Obligatievoorwaarden 
Bij inschrijving ben je akkoord gegaan met de Obligatievoorwaarden Coöperatieve energie-
opwekking volgens Rotterdams model (de voorwaarden). Deze voorwaarden maken deel uit 
van de overeenkomst die door jouw inschrijving tot stand is gekomen. De artikelen waarnaar 
in dit document wordt verwezen staan in de voorwaarden. Bij strijdigheid tussen dit document 
en de voorwaarden, hebben de voorwaarden voorrang.  

Looptijd van de obligaties 
De obligaties hebben een looptijd van 15 jaren gerekend vanaf inbedrijfstelling van het 
zonnedak. De looptijd kan echter langer zijn maar ook korter (artikel 10 lid 6 e.v. en artikel 11 
lid 5). De totale looptijd omvat bovendien de periode tot inbedrijfstelling van de productie-
installatie (de bouwperiode). Deze periode mag niet langer duren dan twee jaren. Het is de 
bedoeling dat deze veel korter is, namelijk circa zes maanden. 

Uiterste betaaldatum van de inleg 

  Startdatum obligatie: vanaf dit moment is rente verschuldigd 

    Inbedrijfstelling van het zonnedak 
        

max 31 dagen ca. 6 maanden subsidieperiode: 15 jaar maximale verlenging: ca. 2 jaar 

De maximale looptijd van de obligatie 

Aflossing van de obligaties 
Het aflossingsritme van de obligaties is mede afhankelijk van het aantal uitgegeven 
obligaties en de omvang van eventuele aanvullende financiering bij het realisatiefonds. We 
leggen dit ritme vast in een aflossingsschema. In het informatiedocument lichten we dit toe. 
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In de bijlage bij het informatiedocument zijn twee scenario’s voor aflossing opgenomen, 
waarmee de bandbreedte is vastgelegd waarbinnen het uiteindelijke schema zal liggen. Het 
voor de obligaties geldende schema wordt meegezonden bij toewijzing van obligaties. We 
kunnen echter afwijken van dit schema als het financiële resultaat van de productie-
installatie tegenvalt (artikel 10 lid 10). Dit komt dan aan de orde in onze algemene vergadering. 
Als lid heb je toegang tot die vergadering, en kun je er je stem uitbrengen.  

We kunnen ook van het schema afwijken als we anders in financiële problemen komen (artikel 
11 lid 2). De looptijd van de obligaties is echter gemaximeerd (artikel 10 lid 8). Ze moeten in 
ieder geval geheel zijn afgelost als die maximale looptijd is verstreken (artikel 12 lid 1).  

Rente 
De obligaties worden rentedragend vanaf de startdatum. Deze startdatum is niet later dan 31 
dagen na de dag waarop we je inleg uiterlijk moeten hebben ontvangen. De rente wordt 
verschuldigd per het einde van elk boekjaar. De rente voor een boekjaar wordt berekend op 
basis van de resterende som aan het einde van dat boekjaar. Dat betekent dat er geen rente 
verschuldigd is over het bedrag dat lopende een boekjaar is afgelost. 

De rente wordt in principe uitgekeerd binnen 30 dagen na vaststelling van de jaarrekening 
van het boekjaar waar de rente betrekking op heeft (artikel 11 lid 1). De uitkering kan echter 
ook worden uitgesteld. Dat is het geval als:  

a) het financiële resultaat van de productie-installatie tegenvalt (artikel 10 lid 10); of als 
b) de coöperatie door de uitkering in financiële problemen zou komen (artikel 11 lid 2).  

Voor zover verschuldigde rente niet is uitgekeerd in het jaar volgend op het boekjaar waarop 
ze betrekking heeft, wordt ze bijgeschreven op de resterende som van de obligatie (artikel 11 
lid 3). Ze wordt dan rentedragend. Rente over de Bouwperiode wordt bijgeschreven op de 
resterende som van de obligatie, tenzij het bestuur van de coöperatie besluit om deze rente 
wel meteen uit te keren in plaats van bij te schrijven (artikel 11 lid 4).  

Deelnemend lid voor de SCE 
Wij gebruiken je inleg voor de realisatie van bovengenoemd zonnedak. Voor de energie die 
we met dat zonnedak opwekken kunnen we subsidie krijgen ingevolge de Subsidieregeling 
Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Daarvoor moeten we de overheid van jouw deelname 
op de hoogte stellen. Dat doen we door jouw naam, adres en de obligatieovereenkomst op te 
geven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit is nodig voor verkrijging en 
behoud van de subsidie. Dankzij deze subsidie kunnen we het zonnedak realiseren en rente 
uitkeren op de obligaties.  

Vanwege de subsidievoorwaarden kunnen obligaties alleen worden overgedragen aan leden 
die in de postcoderoos wonen of gevestigd zijn. Andere beperkingen voor overdracht staan 
opgesomd in artikel 7 lid 6 van de voorwaarden.   
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Wijziging van de voorwaarden 
Wij kunnen de voorwaarden (en daarmee ook de obligatieovereenkomst) zonder jouw 
goedkeuring wijzigen voor zover dat geen afbreuk doet aan jouw belang als obligatiehouder 
(artikel 20 lid 1).  

Volgende stappen 
Met dit document zijn jouw inschrijving en de obligatieovereenkomst bevestigd. Daarmee heb 
je echter nog geen obligaties. Die moeten eerst aan je worden toegewezen. Dat doen we na 
sluiting van de inschrijving, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de 
voorwaarden. Zodra we obligaties aan je hebben toegewezen stellen we je daar per email van 
op de hoogte. We verzoeken je dan tot betaling van de inleg, onder vermelding van de datum 
waarop de inleg uiterlijk moet zijn ontvangen. Het kan echter ook zijn dat dit betaalverzoek 
later volgt, bijvoorbeeld omdat we verwachten dat het nog even duurt voordat de realisatie 
van de productie-installatie kan beginnen.  

Na ontvangst van je inleg bevestigen we de verkrijging van de obligaties (artikel 6 lid 4). Voor 
zover we je inleg niet aanvaarden storten we deze terug (artikel 6 lid 3). Dat doet we uiterlijk 
binnen twee maanden na ontvangst van je inleg. 

Herroeping 
Je kunt de obligatieovereenkomst herroepen tot 14 dagen na ontvangst van dit document. 
Herroeping is vormvrij en kan worden gedaan via het e-mailadres van de coöperatie (artikel 
3 lid 2).  

Houd ons op de hoogte  
Je moet ons op de hoogte houden van je actuele persoonlijke gegevens, waaronder je adres 
en e-mail adres. Ook moet je ons berichten als je geen stroom meer geleverd krijgt via een 
kleinverbruiksaansluiting. Deze kleinverbruikaansluiting is van belang voor het verkrijgen en 
behouden van de SCE-subsidie. Desgevraagd moet je ons daarom in staat stellen om aan te 
tonen dat je stroom geleverd krijgt via een kleinverbruiksaansluiting (artikel 2 lid 8).  

Participatieregister 
Deze overeenkomst is vastgelegd in het participatieregister van de coöperatie. Desgevraagd 
kan de coöperatie jou een uittreksel verstrekken uit dat register. De geldende voorwaarden 
blijven raadpleegbaar via onze website. Deze overeenkomst kan uitsluitend in het Nederlands 
worden aangegaan. 

Bijlagen 
Informatiedocument  
Obligatievoorwaarden Coöperatieve energie-opwekking volgens Rotterdams model 

 


