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Model deelnemersovereenkomst 
Tussen:  
1. Delfshaven Energie Coöperatie U.A., statutair gevestigd te te Rotterdam, geregistreerd bij 

de Kamer van Koophandel onder nummer 62656694, hierna te noemen: 'we', 'wij', 'ons', 
'onze' of 'de coöperatie'; en 

2. [naam Deelnemer], [adres binnen postcoderoos], hierna ook te noemen: 'je', 'jou' of 'jouw'. 

 

Beste [naam Deelnemer], 

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

Mede dankzij jouw deelname kunnen we straks duurzame stroom produceren op het dak 
[aanduiding lokatie productie-installatie]. Voor je deelname betaal je eenmalig 25 euro (de 
Inleg). Daarvoor ontvang je een deel van de opbrengst van het zonnestroomsysteem. Het 
gaat om maximaal 25 euro per jaar (het Bedrag). Jouw recht daarop ontstaat als de 
installatie duurzame stroom produceert. Gedurende 15 jaren heb je dan recht op dat bedrag 
(de Looptijd) 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: [nummers postcoderoos]  
• 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 Inleg, 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.   

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 wordt je inleg 
teruggestort.  
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Betaling van je Inleg 
Als je je inleg niet direct bij het aangaan van deze overeenkomst hebt voldaan, zullen we je 
per email verzoeken om deze over te maken. 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 lid voor de SCE 
Wij gebruiken je Inleg voor de realisatie van bovengenoemd zonnestroomsysteem. Voor de 
energie die we met dat systeem 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 Inleg 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 zonnestroomsysteem realiseren 
en jou laten delen in de financiële opbrengst ervan.   

Algemene voorwaarden 
Jouw rechten en plichten ingevolge deze overeenkomst staan gedetailleerd beschreven in de 
algemene voorwaarden. Deze vind je in de bijlage. De in deze overeenkomst vetgedrukte 
woorden (Inleg, Bedrag en Looptijd) staan in de algemene voorwaarden gedefinieerd. De 
algemene voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd. Daarmee wijzigt ook deze 
Deelnemersovereenkomst. Hiervan word je dan per email op de hoogte gesteld.  

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. Desgevraagd moet je ons in staat stellen om aan te tonen dat je 
stroom geleverd krijgt via een kleinverbruiksaansluiting.  

Volgende stappen  
1. Deze overeenkomst komt tot stand zodra we je aanvraag accepteren. Hiervan stellen we 

je per email op de hoogte. Gedurende 14 dagen na ontvangst van die email kun je deze 
overeenkomst dan zonder opgave van redenen herroepen. Herroepen is vormvrij en kan 
per email. 

2. Als we je aanvraag accepteren nodigen we je per email uit om de Inleg te voldoen. Dat 
moet vanaf een bankrekening die op jouw naam staat, en die wordt aangehouden bij een 
bank die bevoegd is om als zodanig in Nederland actief te zijn. 

3. Als wij jouw Inleg aanvaarden bevestigen wij dat per e-mail. Voor zover wij jouw Inleg niet 
aanvaarden storten wij deze terug naar de rekening van herkomst. Een en ander gebeurt 
uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst van de Inleg. 

Deze overeenkomst is aangegaan op [datum acceptatie aanvraag] en vastgelegd in het 
participatieregister van de coöperatie. Desgevraagd kan de coöperatie jou een uittreksel 
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verstrekken uit dat register. De geldende algemene voorwaarden blijven raadpleegbaar via 
onze website. Deze overeenkomst kan uitsluitend in het Nederlands worden aangegaan. 

Jouw gegevens 
Wij hebben de volgende gegevens van jou vastgelegd: 

Naam: … 
Adres: … 
Emailadres: … 
Telefoonnummer: … 
Geboortedatum: … 
Datum aanvraag deelname: …  

Corrigeer ons als deze gegevens niet helemaal juist zijn. Dat kan via onderstaand e-
mailadres.  

Onze gegevens zijn: 
Delfshaven Energie Coöperatie U.A. – Mathenesserdijk 272 B 3026 GN Rotterdam 
info@delfshavenenergiecoöperatie.nl | www.delfshavenenergiecooperatie.nl 
KvK: 62656694  

Bijlagen: 
- Informatiedocument 
- Algemene voorwaarden Deelnemen in coöperatieve energie-opwekking volgens 

Rotterdams model. 
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