LEDENOVEREENKOMST COÖPERATIEVE VERENIGING
"BOSSCHE WINDMOLEN WEST" U.A.
(EX ARTIKEL 2:53 LID 1 BURGERLIJK WETBOEK)
Voorletters: [voorletters]
Familienaam: [familienaam]
Geboortedatum: [datum]
Adres aansluiting: [adres en postcode]
Telefoonnummer: [telefoonnummer]
Mailadres: [mailadres]
IBAN-nummer: [ibannr]
Aantal Bossche Windmolen Delen: [aantalbwd_1]
Maximale koopprijs Bosch Windmolen Deel: €[koopprijs_1]
Maximale totale koopprijs Bossche Windmolen Delen: €[totale_koopprijs_1]
Huwelijk/geregistreerd partner: [ja / nee]

(hierna te noemen: het “Lid”)

en
Coöperatieve vereniging "Bossche Windmolen West" U.A. statutair gevestigd te en
kantoorhoudend op het adres Maaslandstraat 19 A, 5211 VE, 's-Hertogenbosch, geregistreerd
in het handelsregister onder nummer KvK 66897343 (hierna te noemen: “Coöperatie”, ten
deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuursleden J.F.G. Mol en J.A. Timmerman;
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OVERWEGENDE DAT:
•

De Coöperatie zich ten doel heeft gesteld om als onderdeel van Windpark De
Rietvelden een Windturbine voor en ten behoeve van burgers en bedrijven te realiseren
opdat aan het Project deelgenomen kan worden door Leden van de Coöperatie onder
gebruikmaking van de Regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (“het
Project”);

•

De Coöperatie heeft een BWD-Reglement opgesteld en andere informatie over het
Project, waarin het Lid kan deelnemen, en een Informatiememorandum;

•

Het Lid kennis heeft genomen van deze Ledenovereenkomst, het BWD-Reglement, de
Statuten van de Coöperatie en het Informatiememorandum en wenst lid te worden van
de Coöperatie;

•

De Coöperatie wenst het Lid hierbij toe te laten conform artikel 5 van haar Statuten;

•

Partijen wensen hun onderlinge rechten en verplichtingen terzake, voor zover niet
geregeld in de statuten van de Coöperatie en het BWD-Reglement, vast te leggen;

KOMEN HIERBIJ HET VOLGENDE OVEREEN:

ARTIKEL 1.

DE AFSPRAKEN

1.1

Personen en bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting die wonen of gevestigd zijn
in de gemeente ‘s-Hertogenbosch kunnen meedoen aan het Project. Het Lid
garandeert dat zijn/haar adres binnen dit gebied valt.

1.2

De Koopprijs per BWD voor het Project is maximaal € 100,- (zegge: honderd euro) en
minimaal € 50,- (zegge: vijftig euro), afhankelijk van het totaal aantal door de
Coöperatie aan Leden verkochte BWD’s op 31 oktober 2019. Het Lid koopt [aantal]
BWD’s tegen een maximale totale Koopprijs van € […]. Na 31 oktober 2019 stelt de
Algemene Ledenvergadering van de Coöperatie de definitieve Koopprijs per BWD vast
en daarmee wordt de definitieve totale Koopprijs voor een Lid bepaald.

1.3

De aan te schaffen BWD’s dienen ter vergroening van het verwachte eigen verbruik en
een Lid mag voor maximaal 10.000 kWh per jaar aan BWD’s aanschaffen,
niettegenstaande het feit dat zijn / haar eigen verbruik hoger kan zijn. Leden wordt
geadviseerd om ten hoogste het aantal BWD’s te kopen dat correspondeert met zijn of
haar (verwachte) energieverbruik.

1.4

Deze Ledenovereenkomst alsmede het Lidmaatschap zijn persoonlijk en niet
overdraagbaar.
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ARTIKEL 2.
2.1

DEFINITIES

De begrippen die worden aangeduid met hoofdletters in het onder- of bovenstaande,
inclusief de considerans, hebben de betekenis die daaraan is gegeven in de Statuten
en/of het BWD-Reglement.

ARTIKEL 3.

TOTSTANDKOMING VAN DE LEDENOVEREENKOMST

3.1

Deze Ledenovereenkomst is pas tot stand gekomen tussen de Coöperatie en het Lid
indien i) de Inschrijfkosten op de bankrekening van de Coöperatie zijn gestort, ii) een
specifiek voor het Lid opgestelde Ledenovereenkomst door de Coöperatie aan het Lid
digitaal ter acceptatie is aangeboden en iii) na acceptatie het Lid deze
Ledenovereenkomst aan de Coöperatie toe heeft gezonden en de Coöperatie deze
ontving.

3.2

Een Lid heeft na acceptatie 14 dagen bedenktijd gedurende welke het Lid het recht
heeft om zonder opgaaf van reden de Ledenovereenkomst te ontbinden, inclusief de
retournering van de Inschrijfkosten die het Lid betaald heeft bij het aangaan van deze
Ledenovereenkomst.

3.3

Leden waarbij deze Ledenovereenkomst een eerdere versie van de
Ledenovereenkomst vervangt, betalen niet opnieuw Inschrijfkosten en hebben geen
recht op retournering van de Inschrijfkosten ingeval deze vervangende
Ledenovereenkomst binnen 14 dagen wordt ontbonden.

3.4

Een Lid kan gebruik maken van het recht op ontbinding door een bericht hiertoe tijdig
per e-mail of aangetekende post te sturen aan de Coöperatie.

ARTIKEL 4.
4.1

OPSCHORTENDE VOORWAARDEN

Deze Ledenovereenkomst is aangegaan onder 4 opschortende voorwaarden, te weten:
i)
door RVO is aan de Coöperatie een positieve beschikking gegeven dat het
Project subsidiabel is conform de eisen van de Regeling Stimulering Duurzame
Energieproductie; en
ii)
alle vergunningen die nodig zijn voor de realisatie en exploitatie van de
Windturbine zijn onherroepelijk; 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 BWD’s heeft verkocht om aan haar financiële
verplichtingen onder het Project te kunnen voldoen;
deze hierna ook te noemen de “Opschortende Voorwaarden”.

4.2

Zo spoedig mogelijk zullen Leden worden geïnformeerd of de Opschortende
Voorwaarden al dan niet zijn vervuld. Indien de Opschortende Voorwaarden zijn
vervuld, wordt de door een Lid op grond van deze Ledenovereenkomst toegezegde
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totale Koopprijs geïncasseerd door de Coöperatie en wordt het Lid gecrediteerd voor
die Koopprijs op zijn/haar Ledenrekening.
4.3

Indien de Coöperatie na het vervullen van de Opschortende Voorwaarden van
voldoende Leden de Kooprijs heeft kunnen incasseren om het Project te financieren is
er sprake van een zogenaamde “Financial Close”.

4.4

Indien op enig moment het evident is dat de Opschortende Voorwaarden niet zullen
worden vervuld, dat Financial Close ook blijvend onmogelijk is, zal de door het Lid
verstrekte incassomachtiging komen te vervallen. Dat is ook het moment dat
redelijkerwijs van de Coöperatie niet verwacht mag worden dat het Lidmaatschap
voortduurt.

4.5

De Inschrijfkosten zijn eenmalig en worden niet gestorneerd, ook als de Opschortende
Voorwaarden niet worden vervuld.

4.6

Wanneer tussen de datum van deze Ledenovereenkomst en het moment dat de
Opschortende Voorwaarden zijn vervuld het faillissement van de Coöperatie is
aangevraagd of een verzoek tot het verlenen van surseance van betaling ten aanzien
van de Coöperatie is ingediend, is een Lid gerechtigd deze Ledenovereenkomst met
onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst en enige ingebrekestelling te
ontbinden. Het Lid kan vervolgens zijn/haar bankinstelling verzoeken de op grond van
deze Ledenovereenkomst verstrekte incassomachtiging in te trekken.

ARTIKEL 5.

DUUR VAN DE LEDENOVEREENKOMST

5.1

Deze Ledenovereenkomst is van kracht gedurende de duur van het Lidmaatschap van
het Lid van de Coöperatie. Zij eindigt indien en zodra het Lidmaatschap eindigt zonder
dat hiervoor opzegging of ontbinding van deze Ledenovereenkomst noodzakelijk is.

5.2

Opzegging of ontbinding van deze Ledenovereenkomst door het Lid of door de
Coöperatie is mogelijk in overeenstemming met artikel 6 van de Statuten en het
bepaalde in artikel 4 van het BWD-Reglement.

ARTIKEL 6.
6.1

VERKLARING VAN HET LID

Het Lid staat er jegens de Coöperatie voor in dat:
i)

Hij/zij woonachtig en/of gevestigd is op het bovengenoemde adres;

ii)

Het adres is aangesloten op het net met een kleinverbruikersaansluiting (<3x80
Ampère);

iii)

hij/zij met de Leverancier (i.c. Raedthuys Energie B.V. h.o.d.n “Pure Energie”),
waar nodig op eerste verzoek van de Coöperatie, een leveringsovereenkomst
voor een initiële periode van 5 jaar (te rekenen vanaf Eerste Inbedrijfstelling) af
zal sluiten voor de levering van elektriciteit;
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iv)

ARTIKEL 7.

hij/zij de Coöperatie prompt en volledig zal informeren in geval er zich
wijzigingen voordoen aangaande de in artikel 6 van de Statuten genoemde
kwaliteitseisen van een lid van de Coöperatie, bijvoorbeeld als het Lid verhuist
naar het buitenland of er veranderingen zijn in de Aansluiting.
FINANCIELE BIJDRAGEN LID

7.1

Het Lid betaalt middels een eenmalige IDEAL betaling de Inschrijfkosten.

7.2

Het Lid is de (definitieve) totale Koopprijs verschuldigd voor het aantal BWD’s als
aangegeven in artikel 1 van deze Ledenovereenkomst. De Coöperatie zal door gebruik
van de door een Lid bij inschrijving afgegeven incassomachtiging op het moment dat
de Opschortende Voorwaarden zijn vervuld de Koopprijs innen.

7.3

Het Lid verbindt zich tot betaling van voornoemde bijdragen vanaf het moment van
totstandkoming van deze Ledenovereenkomst, deels echter pas te betalen na
vervulling van de Opschortende Voorwaarden.

ARTIKEL 8.

DE INCASSOMACHTIGING

8.1

Bij het tot stand komen van de Ledenovereenkomst geeft het Lid een machtiging af aan
de Coöperatie die ertoe dient om de Coöperatie in staat te stellen de Koopprijs bij het
Lid te incasseren.

8.2

De Kooprijs zal geïncasseerd worden nadat de Opschortende Voorwaarden zijn
vervuld en het Lid ontvangt dienaangaande voorafgaand een Schriftelijke mededeling.

8.3

Door ondertekening van deze Ledenovereenkomst geeft het Lid toestemming aan i) de
Coöperatie om betreffende het voornoemde incasso-opdrachten te sturen naar de bank
van het Lid om genoemde bedragen van de rekening met het nummer [IBAN NR] van
het Lid af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Coöperatie.

8.4

Als een Lid het niet eens is met deze afschrijving(en) kan het Lid deze laten
terugboeken. Het Lid dient daarvoor binnen acht weken na afschrijving contact op te
nemen met zijn/haar bank.

8.5

Indien het Lid zijn of haar bankrekeningnummer wijzigt, zal hij / zij de Coöperatie
hiervan onverwijld op de hoogte brengen.

ARTIKEL 9.
9.1

LEDENREKENING

De Coöperatie houdt in haar boeken voor het Lid een Ledenrekening aan.
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ARTIKEL 10. OPBRENGST BWD VOOR EEN LID
10.1

Het Lid ontvangt naar rato van het aantal BWD’s dat hij / zij heeft in het Project
Energiecredits conform artikel 5 lid 4 van het BWD-Reglement. Deze Energiecredits
zullen door de Leverancier van het Lid in mindering wordt gebracht op het (jaarlijks)
door het Lid aan de Leverancier te betalen bedrag.

ARTIKEL 11.

AANVULLENDE DOELEN EN PROJECTEN VAN DE COOPERATIE

11.1

De Coöperatie houdt zich - net als de andere partners in Windpark De Rietvelden - aan
de gedragscode van branchevereniging NWEA (Nederlandse WindEnergie
Associatie): per jaar wordt € 0,50 per opgewekte MWh (megawattuur) beschikbaar
gesteld in een gebiedsfonds, dat samen met omwonenden en de initiatiefnemers van
Windpark De Rietvelden wordt opgericht.

11.2

Daarnaast zal de Coöperatie jaarlijks een deel van de opbrengst van het Project
besteden aan en/of reserveren voor educatieve of landschappelijke projecten in de
directe omgeving van de Windturbine en de ontwikkeling van nieuwe coöperatieve
projecten in wind- of zonne-energie op Bosch grondgebied. Het Bestuur zal
dienaangaande een voorstel doen en dit dient vervolgens door de Algemene
Ledenvergadering goedgekeurd te worden.

ARTIKEL 12. VERPLICHTE KEUZE LEVERANCIER ELEKTRICITEIT
12.1

Het Lid verplicht zich in het kader van het aangaan van deze Ledenovereenkomst een
leveringsovereenkomst voor het product elektriciteit aan te gaan met de Leverancier
per de Leveringsdatum. Deze verplichting geldt niet voor het product gas.

12.2

Door deze Ledenovereenkomst machtigt een Lid de Coöperatie om de switch van de
huidige energieleverancier naar de Leverancier mogelijk te maken, indien het Lid niet
uiterlijk 30 dagen na het verzoek van de Coöperatie om over te stappen naar de
Leverancier zelf is overgestapt.

12.3

Indien een Lid ondanks de aangegane leveringsovereenkomst op enig moment besluit
niet meer het product elektriciteit van de Leverancier af te nemen, zal een Lid niet
langer aanspraak kunnen maken op Energiecredits.

12.4

Indien op het moment van het aangaan van de Ledenovereenkomst het Lid reeds het
product elektriciteit afneemt van de Leverancier, is het voorgaande van
overeenkomstige toepassing indien het Lid die leveringsovereenkomst met de
Leverancier voor de Eerste Inbedrijfstelling heeft opgezegd.

ARTIKEL 13. RISICO’S EN AANSPRAKELIJKHEID
13.1

Het Lid is zich ervan bewust dat de Coöperatie jegens hem/haar geen
resultaatsverplichting kan geven ten aanzien van garanties betreffende het Project of
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de nakoming door derden (waaronder leveranciers van de Windturbine, aannemers,
overheden, energiebedrijven, de grondeigenaar en dienstverleners) van hun
verplichtingen.
13.2

Desalniettemin zal de Coöperatie zich zo inspannen zoals een (door burgers gedreven)
energiecoöperatie en investeringspropositie betaamt om voornoemde garanties zoveel
mogelijk te (doen) realiseren.

13.3

Het voorgaande impliceert dan ook dat het lidmaatschap van het Lid en zijn / haar
deelname aan het Project het Lid per saldo mogelijk géén (of zelfs een negatief)
rendement oplevert. Dit geldt ook in het uiterste geval dat het Lid de BWD’s aan de
Coöperatie aanbiedt ter overname onder de voorwaarden beschreven in artikel 4 van
het BWD-Reglement.

13.4

Door of namens de Coöperatie gemaakte plannen, prognoses en berekeningen kunnen
dan ook niet worden beschouwd als toezeggingen of voorspellingen.

13.5

De Coöperatie en (de leden van) het Bestuur zijn niet aansprakelijk voor eventuele
schade en verliezen van een Lid ten gevolge van deze Ledenovereenkomst. In geval
van aansprakelijkheid van de Coöperatie is de aansprakelijkheid van het Lid beperkt
tot ten hoogste het bedrag waarvoor het Lid op dat moment is gecrediteerd op de
kapitaalrekening van de Coöperatie. Voor zover (de leden van) het Bestuur van de
Coöperatie aansprakelijk zouden zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte
van de uitkering van een eventuele Bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering.
Voorgaande beperkingen van aansprakelijkheid voor schade en verliezen is niet
mogelijk, indien deze rechtstreeks voortkomen uit opzet of bewuste roekeloosheid van
de Coöperatie en/of (leden van) het Bestuur.

13.6

De Coöperatie is niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen in wet- of regelgeving
die van invloed kunnen zijn op het Project of de opbrengsten van het Lid.

ARTIKEL 14. VERZEKERING
14.1

De Coöperatie draagt zorg voor passende verzekering van het Project.

ARTIKEL 15. WIJZIGINGEN
15.1

Deze Ledenovereenkomst kan door het Bestuur van de Coöperatie Schriftelijk worden
gewijzigd of aangevuld.

ARTIKEL 16.
16.1

STATUTEN, INFORMATIEMEMORANDUM EN BWD-REGLEMENT

Deze Ledenovereenkomst geeft in gezamenlijkheid met de Statuten, het
Informatiememorandum en het BWD-Reglement weer welke rechten en plichten een
Lid en de Coöperatie hebben aangaande de deelname aan het Project. Door de
acceptatie van de Ledenovereenkomst verklaart het Lid de Statuten, het
Informatiememorandum en het BWD-Reglement voor hem/haar voorafgaand aan de
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acceptatie kenbaar zijn geweest, hij/zij die documenten heeft gelezen en begrepen en
dat het Lid instemt met de inhoud daarvan.
ARTIKEL 17. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
17.1

Alle geschillen verband houdende met de Ledenovereenkomst en de daarmee
verbonden documenten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter te ’s-Hertogenbosch en het Nederlandse recht is van toepassing.

ARTIKEL 18. OVERIGE
18.1

De ongeldigheid of nietigheid van enige bepaling van de Ledenovereenkomst tast de
geldigheid van die documenten niet aan. De ongeldige dan wel nietige bepaling wordt
dan vervangen door een bepaling waarvan de rechtsgevolgen, gelet op het doel en de
strekking van de Ledenovereenkomst, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van
de ongeldige of nietige bepaling.

18.2

Indien er strijd is tussen deze Ledenovereenkomst, het BWD-Reglement, het
informatiememorandum en de Statuten, dan gaat deze Ledenovereenkomst voor,
waarbij het BWD-Reglement weer voor de Statuten gaat. Dit enkel en voor zover de
wet niet dicteert dat een andere rangorde aangaande de strijdigheid aan de orde zal
zijn.

18.3

Behoudens voor zover de in deze Ledenovereenkomst anders is aangegeven komen
alle rechten en verplichtingen van Partijen terzake het lidmaatschap, de bijdrage van
het Lid, de activiteiten van de Coöperatie en daarmee rechtstreeks of indirect verband
houdende zaken voort uit de Ledenovereenkomst, het BWD-Reglement en het
Informatiememorandum.

ARTIKEL 19. BEVESTIGING JUISTHEID GEGEVENS
19.1

Het Lid verklaart naar waarheid de gegevens te hebben aangeleverd op basis
waarvan de Coöperatie deze Ledenovereenkomst heeft opgesteld.

IN GEVAL VAN EEN HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP
Het Lid verklaart door ondertekening dat zijn/haar echtgenoot/partner toestemming heeft
gegeven voor het aangaan van deze Ledenovereenkomst.
BEVESTIGING ELEKTRONISCHE OVEREENKOMST
Op [● (datum) ] elektronisch overeengekomen door J.F.G. Mol en J.A. Timmerman als
rechtsgeldige vertegenwoordigers van de Coöperatie en [naam Lid].
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