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Met dank aan Benk Advocaten!

Participatie overeenkomst
 Legt vast (contract!) wat u aan geld
inbrengt in de coöperatie en wat u
ervoor terugkrijgt (verdienmodel)
 Overeenkomst = kort (2 A4-tjes)
 Algemene bepalingen > reglement
 Inhoud overeenkomst:
 Aantal overwegingen (voornemens)
 Afspraken over aantal participaties,
inleggeld, jaarlijkse bijdrage,
toerekening, duur, wijziging
 Ondertekening

Participatie reglement
 Integraal onderdeel van de
participatie overeenkomst
 Inhoud:
 Definities
 Betaling inleggeld en jaarbijdrage
 Toerekening opgewekte elektriciteit
 Ledenrekening
 Beëindiging
 Wijziging
 Geheimhouding

Afspraken

Uit participatie overeenkomst, ter verduidelijking:
 Hierin staat het aantal zon-participaties waarmee u deelneemt in dit
specifieke project “Peter Kuil I”
 X € 99 (eenmalige inleg per paneel) = inbreng
 Inbreng = kapitaal van de coöperatie
 Let op: u koopt geen panelen maar aandelen
in de coöperatie (gelijk aan het aantal panelen)!
 Daarnaast: jaarlijkse bijdrage per paneel (€ 10)
voor rente en aflossing lening + kleine bijdrage
in de kosten van de coöperatie

Toerekening
Uit participatie reglement: hoe gaat dat in zijn werk?
 Hele project 252 panelen x 250 kWh = 63.000 kWh per jaar
Dat is de norm (het gemiddelde)
 Stel: u koopt 10 zon-participaties (= 10 panelen) = 2500 kWh
 U krijgt terug: 2500 x 0,12 ct = € 300 minus
jaarlijkse bijdrage € 10 per paneel = € 200 netto
 Maar in een goed jaar, veel zon: 71.000 kWh
toerekening: 71.000 : 252 x 10 = 2800 kWh
Dan krijgt u € 335 – 100 = € 235 terug mits u dat jaar
ook 2800 kWh verbruikt hebt; anders € 200
 In slecht jaar: 55.000 kWh > toerekening 2200 kWh
> € 265 – 100 = € 165 terug van de Belastingdienst

Aandachtspunt
 Productiejaar en verbruiksjaar (afrekenjaar) vallen zelden samen!
 Afrekenjaar wordt bepaald door tijdstip meteropname (jaarlijks)
 Productiejaar wordt bepaald door datum ingebruikstelling productieinstallatie
 Stel uw verbruiksjaar loopt van 1 maart
tot 1 maart; productie start 1 september
 Eerstvolgende afrekening: maart 2019
daarop geen teruggave!! Gegevens
worden per productiejaar doorgegeven!
 Extra argument om allemaal tegelijk over
te stappen!!

Wat als …?

 Toerekening bij opzegging/verhuizing: alleen over hele maanden!
Bij opzegging: per 1 januari (lidmaatschap = per kalenderjaar)
Bij verhuizing: per de 1ste van de maand waarin verhuisd wordt
 Teruggave inleggeld:
Bij opzegging: niets ( u kunt uw participaties aanbieden aan ander lid)
Bij verhuizing, vermindering verbruik (besparing!), overlijden:
restwaarde retour (wel eerst aanbieden aan ander lid)
 Wijziging omstandigheden, economisch
en/of wettelijk:
Ledenvergadering, op voorstel bestuur,
mag overeenkomst wijzigen. Indien lid
niet akkoord: restwaarde retour

Vragen?

