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BWD-REGLEMENT COÖPERATIEVE VERENIGING 
BOSSCHE WINDMOLEN WEST U.A.  

 

 
 
ARTIKEL 1. INTERPRETATIE EN DEFINITIES 

 

1.1 Dit BWD-Reglement komt in de plaats van en vervangt het reglement dat door de 

algemene leden vergadering van 29 januari 2018 is vastgesteld. 

  

1.2 De begrippen die worden aangeduid met hoofdletters hebben de betekenis die daaraan 

is gegeven in de Statuten en artikel 1.3 van het BWD-Reglement of zoals elders 

beschreven in het BWD-Reglement. 

 

1.3 Definities: 

BWD of Bosch Windmolen Deel: Een BWD heeft de betekenis zoals beschreven in 

de Statuten, welke betekenis wordt aangevuld 

met artikel 2 van dit BWD-Reglement; 

BWD-Reglement: Het door de Algemene Ledenvergadering op 

voorstel van het Bestuur op 6 mei 2019 

vastgesteld reglement, waarin alle voorwaarden 

met betrekking tot de BWD’s worden vastgelegd; 

Contractdatum: De datum waarop een Lid in ieder geval is 

gekomen tot het afsluiten van een 

leveringsovereenkomst met de Leverancier;  

Eerste Inbedrijfstelling: Zodra eerste bedrijfsmatige levering van 

elektriciteit via de Windturbine is geschied, 

anders dan de levering die het gevolg is van 

testen en/of proefbedrijf; 

Einddatum: 31 oktober 2019, of een andere datum indien het 

Bestuur hiertoe besluit; 

Energiecredits Korting die samenhangt met de opbrengst van de 

voor zijn rekening met zijn BWD’s in een 

voorliggende periode opgewekte elektriciteit, 

verrekend door Leverancier; 

Financial Close:   Het moment waarop: 

i) Door de Rijksdienst voor Ondernemende 

Nederland (“RVO”) aan de Coöperatie een 

positieve beschikking heeft afgegeven dat het 

Project subsidiabel is overeenkomstig de 
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eisen van de Regeling Stimulering Duurzame 

Energieproductie; en 

ii) alle vergunningen die nodig zijn voor de 

realisatie en exploitatie van de Windturbine 

onherroepelijk zijn; en 

iii) de aansluiting van de Windturbine op het net 

tijdig gereed is danwel de datum waarop deze 

aansluiting gereed zal zijn en deze datum 

binnen 9 maanden plaats zal vinden; en 

iv) de Coöperatie voldoende rechten op BWD’s 

heeft verkocht om aan haar financiële 

verplichtingen onder het Project te kunnen 

voldoen; en  

v) de Coöperatie het beoogde te financieren 

bedrag van de Leden middels betaling van de 

Koopprijs heeft ontvangen; 

Informatiememorandum: Het door de Coöperatie opgestelde 

memorandum, waarin het Project is beschreven, 

hoe de businesscase van het Project er uit ziet, 

de wijze waarop Leden deel kunnen nemen in het 

Project, hoe opbrengsten ontstaan en wat de te 

verwachtte opbrengsten zijn en de risico’s; 

Inschrijfkosten: De eenmalige door een Lid te betalen kosten 

aangaande het Lidmaatschap; 

Inschrijvingsperiode:  De periode vanaf de Startdatum tot en met de 

Einddatum gedurende welke geïnteresseerde 

zich in kunnen schrijven als Lid van de 

Coöperatie en middels het sluiten van een 

Ledenovereenkomst BWD’s kunnen kopen; 

Koopprijs: De bijdrage die een Lid dient te doen ten behoeve 

van verkrijging van één of meerdere BWD(’s); 

Leverancier: De door de Coöperatie aan te wijzen 

energieleverancier die de elektriciteit van de 

Windturbine gaat afnemen en met een Lid een 

leveringsovereenkomst elektriciteit aan gaat;   

Leveringsdatum: De datum waarop door de Leverancier 

(administratief) elektriciteit op de Aansluiting van 

het Lid levert; deze datum is nooit later dan de 

datum van de Eerste Inbedrijfstelling; 

Ombouw: Het besluit van de Coöperatie zoals genomen in 

de algemene ledenvergadering van 11 december 
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2018 om het Project niet met de Regeling 

Verlaagd Tarief voor Collectieve Opwek (de 

zogenaamde “Postcoderoos-regeling”) te 

structuren maar met de Regeling Stimulering 

Duurzame Energieproductie.  

Opschortende Voorwaarden:  Het moment waarop: 

i) door de RVO aan de Coöperatie een 

positieve beschikking is gegeven inzake de 

aanvraag van de Coöperatie voor Project 

betreffende het verkrijgen van een subsidie 

op basis van de de Regeling Stimulering 

Duurzame Energieproductie; en 

ii) alle vergunningen die nodig zijn voor de 

realisatie en exploitatie van de Windturbine 

onherroepelijk zijn; en 

iii) de aansluiting van de Windturbine op het net 

tijdig gereed is danwel de datum waarop deze 

aansluiting gereed zal zijn en deze datum 

binnen 9 maanden plaats zal vinden; en 

iv) de Coöperatie voldoende rechten op BWD’s 

heeft verkocht om aan haar financiële 

verplichtingen onder het Project te kunnen 

voldoen; en 

 

Opzegging met reden: Een opzegging door een Lid ten gevolge van het 

bepaalde in artikel 6 lid 1 sub a, paragraaf i) t/m 

iii) van de Statuten te weten: 

 

i) het overlijden van het Lid; 

ii) het verhuizen van het Lid naar een 

onroerende zaak die geen Aansluiting heeft, 

waaronder het verhuizen van het Lid naar het 

buitenland; 

iii) in geval van dat het Lid een Ondernemer is, 

deze Ondernemer haar 

ondernemersactiviteiten heeft beëindigd;  

of 

 

Een opzegging door de Coöperatie op basis van 

artikel 6 lid 1 sub b paragraaf i) van de Statuten 

te weten: 
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i) een Lid heeft opgehouden te voldoen aan de 

vereisten door de Statuten voor het 

Lidmaatschap gesteld. 

 

Opzegging zonder reden: Elke  opzegging door een Lid, niet zijnde een 

Opzegging met reden 

Perceel: Het perceel grond gelegen aan de Graaf van 

Solmsweg te 's-Hertogenbosch, kadastrale 

percelen: F2349 (Ontsluitingsweg), F2350 

(locatie Windturbine, kraanopstelplaats en 

ontsluitingsweg); 

Project:  De Productie-installatie als te realiseren op het 

Perceel, waarin geïnvesteerd kan worden - onder 

gebruikmaking van de Regeling Stimulering 

Duurzame Energieproductie - door de Leden van 

de Coöperatie die woonachtig of gevestigd zijn in 

de Gemeente ’s-Hertogenbosch, zijnde een 

Windturbine, als onderdeel van Windpark De 

Rietvelden; 

Regeling Stimulering 

Duurzame Energieproductie: De Stimuleringsregeling duurzame 

energieproductie is een Ministeriële regeling om 

de productie van schone en duurzame energie te 

stimuleren, geregeld onder meer in het Besluit 

stimulering duurzame energieproductie en de 

Algemene uitvoeringsregeling stimulering 

duurzame energieproductie; 

Restwaarde: De waarde van een BWD zoals die 

overeenkomstig artikel 4.3 van dit BWD-

Reglement tot stand komt; 

Startdatum: 31 mei 2019, of een andere datum indien het 

Bestuur hiertoe besluit; 

Windpark De Rietvelden:  Het nog te realiseren windpark op en nabij 

industrieterrein De Rietvelden in de gemeente ’s-

Hertogenbosch; 

Windturbine: Een nog nader in hoogte en vermogen te bepalen 

windturbine - die onderdeel uitmaakt van 

Windpark De Rietvelden – die de Coöperatie voor 

(Bossche) burgers en bedrijven coöperatief 

ontwikkelt op het Perceel; de Windturbine is de 

Productie-installatie als benoemd in de Statuten.  
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ARTIKEL 2. DE BOSSCHE WINDMOLEN DELEN 

 

2.1 De Coöperatie zal een deel van de productie van de Windturbine opdelen in gelijke 

eenheden genaamd BWD’s, gerelateerd aan de verwachte met de Windturbine jaarlijks 

te produceren elektriciteit. Een BWD geeft recht op een eenheid van de productie, te 

weten 250 kWh, gedurende de economische levensduur van de Windturbine.  

 

2.2 De Coöperatie kan slechts (rechten op) BWD’s die aan het Project te relateren zijn 

uitgeven aan Leden van de Coöperatie die woonachtig of gevestigd zijn in de 

Gemeente ‘s-Hertogenbosch. Na uitgifte en aanvaarding van het Lidmaatschap komt 

deze eis te vervallen. Een Lid is gehouden de Koopprijs te betalen ter verwerving van 

het door hem gewenste aantal BWD’s. In de Ledenovereenkomst wordt voor een Lid 

aangegeven hoeveel BWD’s een Lid koopt alsmede andere voor de deelname van een 

Lid specifieke afspraken. 

 

2.3 Met het tekenen van de Ledenovereenkomst verkrijgt een Lid rechten op uitgifte van 

die BWD’s. Na betaling van de Koopprijs door een Lid, geeft de Coöperatie aan dat Lid 

de BWD’s uit die gerelateerd zijn aan die Koopprijs.  

 

De hoogte van de in lid 2 van dit artikel bedoelde Koopprijs is door het Bestuur in de 

Ledenovereenkomst vastgesteld.  

 

ARTIKEL 3. START - DEELNAME IN HET PROJECT 

 

3.1 Keuze Regeling Stimulering Duurzame Energieproductie  

 

3.1.1 De Coöperatie structureert het Project op de Startdatum op basis van de Regeling 

Stimulering Duurzame Energieproductie en een Lid gaat verplichtingen aan op basis 

van dit participatie model.  

 

3.2 Leden van voor de Ombouw, nieuwe Inschrijvingen voor het Project en Inschrijfkosten 

 

3.2.1 Ten gevolge van de Ombouw worden de Ledenovereenkomst en het BWD-Reglement 

zoals die golden voor de Ombouw, vervangen door een nieuwe Ledenovereenkomst 

en dit BWD-Reglement die aan voornoemd Lid kenbaar gemaakt worden.  

 

3.2.2 Een Lid van voor de Ombouw is automatisch toegelaten tot het Project en hoeft zich 

niet opnieuw in te schrijven, maar blijft Lid, tenzij het Lid binnen 30 dagen - nadat hem 

de (aangepaste) Ledenovereenkomst en het BWD-Reglement kenbaar zijn gemaakt - 

te kennen heeft gegeven het Lidmaatschap op te willen zeggen. De opzegging door 

het Lid zal door het Bestuur worden aanvaard en het bepaalde in artikel 6 lid 1, sub a), 

sub iv) van de Statuten is niet aan de orde.  
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3.2.3 Indien nodig kan het Bestuur er voor kiezen om Leden van voor de Ombouw vragen 

om het Lidmaatschap te (her)bevestigen door het Lid te vragen zich opnieuw aan te 

melden alsmede om het aantal BWD’s dat een Lid voor de Ombouw wilde aanschaffen 

te wijzigen. Indien het Lid binnen 30 dagen - nadat hem de (aangepaste) 

Ledenovereenkomst en het BWD-Reglement kenbaar zijn gemaakt – niet tot 

herbevestiging van het Lidmaatschap is over gegaan, eindigt het Lidmaatschap van 

het Lid en wordt het uitblijven van een reactie als een opzegging door het Lid 

beschouwd.  

 

3.2.4 Indien een Lid conform het bepaalde in artikel 3.2.2 of 3.2.3 besluit het Lidmaatschap 

te (doen laten) eindigen, zijn daar voor zowel het Lid als de Coöperatie geen kosten of 

te betalen compensaties aan verbonden. 

 

3.2.5 Een Lid dient bij inschrijving eenmalige Inschrijfkosten te voldoen zoals die zijn 

opgenomen in de Ledenovereenkomst middels een IDEAL betaling aan de Coöperatie. 

Ter voorkoming van misverstanden: dit geldt niet voor Leden die al Lid waren voor de 

Ombouw en het Lidmaatschap dan wel continueren (artikel 3.2.2) dan wel 

herbevestigen (artikel 3.2.3).   

 

3.2.6 Door inschrijving committeert een Lid zich om na het vervullen van de Opschortende 

Voorwaarden de Koopprijs te betalen. Dit geschiedt middels een incassomachtiging 

waarvoor bij de totstandkoming van de Ledenovereenkomst wordt getekend.  

 

3.2.7 Het Lid verkrijgt door inschrijving en de daarbij behorende Ledenovereenkomst het 

recht om BWD’s te verkrijgen op het moment dat de Coöperatie deze uitgeeft, doch 

neemt ook de plicht aan om op het moment van uitgifte deze BWD’s tegen betaling van 

de Koopprijs af te nemen. 

 

3.3 Opschortende Voorwaarden en Financial Close 

 

3.3.1 De Coöperatie zal een Lid Schriftelijk informeren indien de Opschortende Voorwaarden 

zijn vervuld, en zal dan tot het incasseren van de Koopprijs overgaan. Na de ontvangst 

van de betaling van de Koopprijs, zal de Coöperatie op basis van de aangeschafte 

rechten op BWD’s, deze BWD’s uitgegeven aan het Lid. Dit is het moment dat het Lid 

de BWD’s in bezit krijgt. 

 

3.3.2 Indien de Opschortende Voorwaarden definitief niet zijn vervuld, zal de Coöperatie een 

Lid ook dienovereenkomstig Schriftelijk informeren, komen alle verplichtingen inzake 

de afname van BWD’s te vervallen en zal ook de incassomachtiging aangaande de 

Koopprijs van een Lid automatisch komen te vervallen. De Coöperatie zal dan ook niet 

anderszins de Kooprijs vorderen en innen.  

 

3.3.3 Nadat aan de voorwaarden van Financial Close is voldaan, bevestigt de Coöperatie dit 

Schriftelijk aan het Lid. Dit is het moment dat de Coöperatie formeel opdrachten geeft 

om de Windturbine te realiseren. 
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3.3.4 Indien wel alle Opschortende Voorwaarden zijn behaald maar desondanks Financial 

Close niet wordt behaald, zal de Coöperatie een Lid ook dienovereenkomstig 

Schriftelijk informeren. Dit is het moment dat de Coöperatie afziet van het verstrekken 

van opdrachten om het Project te realiseren. Dan ook komen alle verplichtingen van 

een Lid inzake de afname van BWD’s te vervallen, de Coöperatie zal de reeds door 

een Lid betaalde Koopprijs terugstorten dan wel zal de incassomachtiging aangaande 

de Koopprijs van een Lid komen te vervallen (zo de Kooprijs nog niet was 

geïncasseerd).  

 

3.4 Aanschaf (rechten op) BWD’s en financieel toezicht  

 

3.4.1 De Koopprijs (per BWD) wordt vermeld in de Ledenovereenkomst. Een Lid wordt 

geacht niet meer BWD’s te kopen dan dat aansluit bij zijn of haar (verwachte) 

elektriciteitsverbruik. Het maximaal met BWD’s op jaarbasis te vergroenen 

elektriciteitsverbruik van een Lid bedraagt 10.000 kWh. 

 

3.4.2 Het Informatiememorandum, dit BWD-Reglement alsmede de Ledenovereenkomst zijn 

niet goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten en dit is ook niet verplicht. De 

Coöperatie  is ook niet vergunningplichtig. Zo dit anders is en er mogelijk sprake is van 

strijdigheid met regelgeving inzake financieel toezicht, zal het Bestuur 

dienovereenkomstig aan de Algemene Ledenvergadering voorleggen welke 

veranderingen noodzakelijk zijn om niet meer in strijd te handelen met voornoemde 

regelgeving. 

 

3.4.3 Voor zover gedurende de realisatie van de Windturbine, na vaststelling van de 

Koopprijs, de Koopprijs niet dekkend blijkt te zijn in verband met onverwachte 

omstandigheden en de Koopprijs verhoogd moet worden, zal het Bestuur dit 

voorleggen aan de Algemene Ledenvergadering. Bij besluit van de Algemene 

Ledenvergadering zal een verhoging van de Koopprijs worden doorgevoerd en de 

Ledenovereenkomsten worden dienovereenkomstig aangepast.  

 

3.4.4 De Ledenovereenkomst geeft aan voor hoeveel (rechten op) BWD’s een Lid deelneemt 

in het Project 

 

 

ARTIKEL 4. LIDMAATSCHAP EN PROJECT, BEEINDIGING DAARVAN EN DE 

GEVOLGEN 

4.1 Einde van het Project 

 

4.1.1 Aan het einde van de looptijd van het Project zoals beschreven in het 

Informatiememorandum eindigt de deelname van een Lid in het Project. Het Bestuur 

zal aan de Algemene Ledenvergadering een plan voorleggen of en voorts hoe het 

bestaan van de Coöperatie na het einde van het Project is te rechtvaardigen.  
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4.1.2 In geval van voortijdige beëindiging van het Project, om welke reden dan ook, zal het 

Bestuur de totale baten en lasten aangaande het Project vaststellen en een verdeling 

voorstellen. Die verdeling zal - bij een batig saldo – gebaseerd zijn op het aantal 

(rechten op) BWD’s van een Lid. Het Bestuur zal aan de Algemene Ledenvergadering 

dit verdelingsplan voorleggen. 

 

4.2 Einde Lidmaatschap door opzegging: gevolgen  

 

Algemeen 

4.2.1 Door opzegging van het Lidmaatschap overeenkomstig artikel 6 lid 1 van de Statuten 

eindigt het Lidmaatschap. De aan het Lid uitgegeven (rechten op) BWD’s zijn niet 

overdraagbaar en bij een opzegging van het Lidmaatschap, neemt de Coöperatie de 

BWD’s in, trekt deze in en betaalt eventueel een Restwaarde bij Opzegging met reden. 

De Coöperatie zal ingenomen BWD’s niet meer opnieuw op aan een (ander) lid 

uitgeven. Voor het Lid vervallen na overdracht van de BWD’s aan de Coöperatie alle 

rechten en verplichtingen onder de Ledenovereenkomst, waaronder het recht op 

BWD’s.  

 

4.2.2 Het Lidmaatschap van de Coöperatie na de Startdatum verplicht een Lid de Koopprijs 

te betalen en na het vervullen van de Opschortende Voorwaarden zal de Coöperatie 

over gaan tot het incasseren van de Koopprijs (dan wel betaling dienaangaande 

vorderen). Indien op de Einddatum de Coöperatie middels verkoop van additionele 

(rechten op) BWD’s heeft kunnen voorzien in voldoende kapitaal om de Windturbine 

aan te schaffen (en derhalve de Koopprijs van het Lid dat opzegt niet nodig heeft om 

Financiële Close te bereiken) kan de Coöperatie ten opzichte van een Lid dat heeft 

opgezegd voor de Einddatum besluiten om af te zien van vordering van betaling van 

de Koopprijs .  

 

4.2.3 In geval van Opzegging met Reden zal de Coöperatie de BWD’s terugnemen en 

intrekken onder vergoeding van de Restwaarde als beschreven in artikel 4.3 

 

4.2.4 In geval van Opzegging zonder Reden zal de Coöperatie de BWD’s terugnemen en 

intrekken zonder vergoeding van de Restwaarde. 

 

4.2.5 Indien de Coöperatie aangaande een Lid dat opzegt of waartegen wordt opgezegd 

niets meer te vorderen heeft, zal de Coöperatie dit aan dit Lid kenbaar maken en het 

Lid finale kwijting verlenen aangaande de te betalen Koopprijs.  

 

4.2.6 In voorkomende gevallen en als daar naar redelijkheid een reden toe is, kan de 

Coöperatie van het voorgaande in artikel 4.2 afwijken. 
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4.3 Restwaarde van een BWD en betaling daarvan  

 

4.3.1 Voor alle gevallen waarin de Coöperatie een Restwaarde verschuldigd is, geldt dat 

betaling daarvan er niet toe mag of kan leiden dat de continuïteit van de Coöperatie in 

gevaar komt.  

 

4.3.2 Het Bestuur zal voor elke eerste Algemene Ledenvergadering van een kalenderjaar 

een overzicht maken van het aantal Opzegging(en) met Reden en of en hoe betaling 

van Restwaarde de continuïteit van de Coöperatie in gevaar brengt. Bij het bepalen wie 

voor Restwaarde in aanmerking komt, hebben Opzeggingen met Reden ex. artikel 6 

lid 1 sub a) paragraaf i) en ii) van de Statuten voorrang boven andere Opzeggingen 

met Reden. 

 

4.3.3 De Algemene Ledenvergadering zal op basis van het voorstel van het Bestuur 

besluiten of dat i) de Coöperatie terugbetaling van de Restwaarde opschort tot het 

moment dat er wel ruimte is voor een terugbetaling, of dat ii) de terugbetaling wordt 

beperkt tot een deel van de Opzeggingen met Reden en/of wordt beperkt tot een deel 

van de Restwaarde of iii) dat terugbetaling in het geheel komt te vervallen. 

 

4.3.4 Het Bestuur zal ten spoedigste na de vergadering de Leden Schriftelijk informeren en 

waar van toepassing aan Leden die in het voorgaande kalenderjaar een Opzegging 

met Reden kenbaar hebben gemaakt of en zo ja (welk deel van) de Restwaarde van 

een BWD voor vergoeding in aanmerking komt. Ook Leden met een Opzegging met 

Reden die eerder hebben opgezegd dan het voorbije kalenderjaar worden 

geïnformeerd indien deze nog recht zouden kunnen maken op de Restwaarde indien 

vergoeding in voorbije jaren is opgeschort of slechts deels heeft plaatsgevonden. 

 

4.3.5 Betaling door de Coöperatie op basis van het voorgaande zal geschieden op een door 

het Lid aangewezen bankrekening. 

 

4.3.6 De Restwaarde van een BWD wordt berekend op basis van onderstaande grondslag 

van: 

i) De duur van het Lidmaatschap van het Lid van de Coöperatie, te rekenen vanaf 

de datum dat de Koopprijs door het Lid is betaald tot aan de datum van 

opzegging van het Lid, te rekenen in (delen van) jaren, [Dlidmaatschap  in jaar] 

ii) De periode gedurende welke een Lid recht heeft op een Restwaarde te rekenen 

vanaf de datum van Eerste Inbedrijfstelling uitgedrukt in jaren, die voor de 

berekening van de Restwaarde op 8 jaar is gesteld, [Prestwaarde in jaar]; 

 De Restwaarde van een BWD is dan 

(Koopprijs BWD / 8) x ( Prestwaarde –  Dlidmaatschap)  

Ter voorkoming van misverstanden. Na ommekomst van de periode waarin er recht is 

op een Restwaarde van 8 jaar, is de Restwaarde altijd nihil. 
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4.3.7 De betaling van Restwaarde is de facto een invulling van hetgeen bepaald in artikel 6 

lid 10 van de Statuten. 

 

4.4 Kwaliteitseisen en verlies daarvan 

 

4.4.1 De Statuten vermelden in artikel 4.1 de kwaliteitseisen van een Lid. Aanvullend daarop 

geldt het volgende: 

 

Verhuizing  

4.4.2 In geval van verhuizing door een Lid buiten de Gemeente ’s-Hertogenbosch, zijn er ten 

gevolge daarvan geen effecten op de opbrengsten voor het Lid en een Lid kan de 

BWD’s behouden. Indien een Lid door een verhuizing geen Aansluiting meer heeft, 

waaronder valt het verhuizen van het Lid naar het buitenland of als een Lid verhuist 

naar een locatie in Nederland zonder Aansluiting, voldoet hij/zij niet meer aan artikel 

4.1 van de Statuten, is dit een Opzegging met Reden en is het Lid verplicht de BWD’s 

over te dragen aan de Coöperatie met in acht name van artikel 4.2 van het BWD-

Reglement.  

 

Overlijden / fusie en overname 

4.4.3 In geval van overlijden van het Lid, kan het Lidmaatschap door de erfgename(n) 

worden voortgezet en vallen de BWD’s van rechtswege toe aan die erfgename(n). 

Evenwel kan het Lidmaatschap door erfgename(n) worden opgezegd, waarbij de 

opzegging zal worden gekwalificeerd als Opzegging met Reden.  

 

4.4.4 In het geval de erfgename(n) niet voldoen aan artikel 4.1 van de Statuten, zijn zij 

verplicht de BWD’s over te dragen aan de Coöperatie met in acht name van artikel 4.2 

van het BWD-Reglement.  

 

4.4.5 In geval er bij een Lid die als ondernemer de Ledenovereenkomst is aangegaan sprake 

is van een fusie/overname van een Lid waardoor het Lidmaatschap aan een 

rechtsopvolger toekomt, vallen de rechten van het Lid automatisch toe aan de 

rechtsopvolger van het Lid. Dit is echter anders indien de rechtsopvolger niet voldoet 

aan artikel 4.1 van de Statuten. Indien de rechtsopvolger een andere 

energieleverancier heeft dan de Leverancier, geldt het bepaalde in artikel 5. 

 

Vanwege faillissement / liquidatie 

4.4.6 In geval van een faillissement van het Lid of een liquidatie van de onderneming van 

een Lid, komen alle rechten aangaande het Lidmaatschap (en dientengevolge de 

BWD’s van een Lid) per direct, zonder opzegging door de Coöperatie en rechterlijke 

tussenkomst te vervallen en er kan geen aanspraak meer worden gemaakt op een 

Restwaarde.  
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4.5 Inschrijfkosten 

 

4.5.1 De Inschrijfkosten die worden betaald zijn eenmalig en niet gekoppeld aan het succes 

van het Project en komen niet voor terugbetaling in aanmerking, ongeacht of er nu een 

Opzegging zonder Reden of Opzegging met Reden en ongeacht of de Opschortende 

Voorwaarden nu wel of niet worden vervuld. 

 

 

ARTIKEL 5. ENERGIELEVERANCIER 

 

5.1 Een Lid van de Coöperatie dient altijd een Leveringsovereenkomst (ingaande vanaf de 

Leveringsdatum) aan te gaan met de Leverancier en dit is een verplichting. Die 

leveringsovereenkomst kan worden aangegaan op elk moment vanaf de Startdatum, 

maar in ieder geval moet de Contractdatum voor of op Financial Close liggen. 

 

5.2 Indien een Lid op de Leveringsdatum nog verplichtingen heeft ten aanzien van de 

voorgaande energieleverancier, komen die voor rekening van het Lid.  

 

5.3 De Coöperatie zal de Leverancier initieel voor een periode van 5 jaar ter rekenen vanaf 

Eerste Inbedrijfstelling aanwijzen. Na die periode zal de Coöperatie besluiten welke 

energieleverancier de dan volgende periode Leverancier zal zijn. Dienaangaande zal 

de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het Bestuur besluiten. 

 

5.4 Een Lid ontvangt via de Leverancier eenmaal per kalenderjaar een korting die 

samenhangt met de opbrengst van de voor zijn rekening met zijn BWD’s in het vorige 

kalenderjaar opgewekte elektriciteit, de zogenaamde Energiecredits. Deze 

Energiecredits worden en kunnen enkel toegekend en verrekend worden bij het hebben 

van een leveringsovereenkomst met Leverancier. 

 

5.5 De Coöperatie adviseert een Lid met klem om na de Leveringsdatum de met de 

Leverancier gesloten leveringsovereenkomst niet op te zeggen, maar zij verplicht een 

Lid daartoe niet. Indien het Lid tegen dit advies in toch overstapt naar een andere 

energieleverancier dan de Leverancier, dient een Lid in ieder geval rekening te houden 

met het feit dat Energiecredits verbonden aan het Lidmaatschap niet meer aan een Lid 

door de Coöperatie ter beschikking kunnen worden gesteld. Nu voor alsdan doet een 

Lid dat overstapt naar een andere energieleverancier dan de Leverancier afstand van 

enig recht om gemiste Energiecredits te verhalen op de Coöperatie of de Leverancier. 

Een eventuele boete van de Leverancier voor tussentijds opzeggen komt tevens voor 

rekening van het Lid. 

 

5.6 De Coöperatie wordt geen partij bij de leveringsovereenkomst tussen de Leverancier 

en een Lid.  
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ARTIKEL 6. OVERIGE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 

 

6.1 Het Bestuur besluit tot vaststelling van de Ledenovereenkomst.  

 

6.2 De Coöperatie is bevoegd aan een Lid verschuldigde en betaalbare bedragen te 

verrekenen met al hetgeen de Coöperatie uit welke hoofde ook van betrokkene te 

vorderen heeft of zal krijgen, daaronder begrepen alles wat de Coöperatie namens de 

betrokkene aan derden heeft afgedragen of dient af te dragen. 


