
Participatieovereenkomst 
Energiecoöperatie Noorddijk U.A. 

 

De ondergetekenden:  
 
(1)  De coöperatie Energiecoöperatie Noorddijk U.A., statutair gevestigd te 

Groningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 71746145, te 
dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar penningmeester W. Jonker en secretaris T.H. Maas, 
hierna te noemen: “de Coöperatie”; en: 

 
(2)  Naam: __________________________ 
 
 Adres & postcode aansluiting: ___________________________________________________  
 

hierna te noemen: “het Lid”; 
 
Nemen in overweging dat: 
 
 de Coöperatie is opgericht bij notariële akte van 28 mei 2018;  
 de Coöperatie lokaal duurzame energie opwekt en nog meer gaat opwekken ten behoeve van haar leden 

waardoor haar leden in aanmerking komen voor toepassing van de Subsidieregeling Collectieve 
Energieopwekking (SCE), ook bekend onder de naam “Postcoderoosregeling” (PCRS-regeling); de 
‘nieuwe’ postcoderoosregeling die per 1 april 2021 de ‘oude’ postcoderoosregeling vervangt. 

 het vierde project van de Coöperatie de naam draagt “TSO” en dat ter realisering van dit project door 
de Coöperatie zonnepanelen met toebehoren worden geplaatst op het dak van de bedrijfspanden van 
TSO BV aan de Koningsweg nrs 9a en 10 te Groningen; 

 de zonnepanelen in het project eigendom zijn van de Coöperatie;   
 het Lid de doelstellingen van de Coöperatie ondersteunt, lid is van de Coöperatie of het lidmaatschap 

heeft aangevraagd en wil deelnemen aan het project “TSO”; 
 dit project een looptijd heeft van 15 jaar waarin de waarde van de productie-installatie wordt 

afgeschreven tot € 0,00; 
 het Lid een eenmalig bedrag van € 99,- als inleggeld per participatie aan de Coöperatie verschuldigd is; 
 het Lid gedurende de looptijd van het project jaarlijks recht heeft op een uitkering van de Coöperatie 

van € 16,- per participatie;  
 als het Lid geen gebruik maakt van de lening die de Coöperatie afsluit om het project mede te 

financieren, kan het Lid ook het volledige bedrag van de participatie voldoen à € 198,- per participatie. 
Het Lid heeft in dat geval recht op een jaarlijkse uitkering van € 24,- per participatie gedurende de 
looptijd van het project; 

 het Lid voor de participaties in dit project geen contributie verschuldigd is; 
 één (1) participatie staat voor 250 Wp, zijnde 1: 550 deel van het vermogen van de productie-installatie; 
 het totaal aantal uit te geven participaties in dit project bedraagt 550 stuks; 
 het minimum aantal deelnemers is 28; 
 Partijen in deze Overeenkomst voorwaarden en condities wensen neer te leggen in aanvulling op 

hetgeen in de Statuten en het Participatiereglement van de Coöperatie is bepaald;  
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Artikel 1 – Participaties en inbreng  
1.1. Het Lid zal aan het project “TSO” van de Coöperatie deelnemen met ______ participaties. 
1.2. Het Lid zal voor zijn deelname aan het project “TSO” eenmalig een bedrag van:  

€ _______________ als inleggeld storten in de Coöperatie. 
 
Artikel 2 – Vergoeding 
2.1 Het Lid heeft recht op een jaarlijkse vergoeding van € ____ per participatie gedurende de looptijd. 
2.2 De vergoeding wordt overgemaakt op rekeningnummer ______________________________ dat 

(mede) op naam staat van het Lid. 
 

Artikel 3 – Duur   
3.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van vijftien (15) jaar, te rekenen vanaf de datum -

van ingebruikstelling van de productie-installatie, zijnde 1 mei 2022, of zo spoedig mogelijk daarna.  
3.2 Tussentijdse beëindiging is alleen mogelijk in het in artikel 6 van het participatiereglement genoemd 

geval.  
3.3 De Overeenkomst eindigt zonder dat opzegging noodzakelijk is indien de Coöperatie  wordt opgeheven.  

 
Artikel 4 – Wijzigingen   

Deze participatieovereenkomst kan slechts schriftelijk door de Coöperatie worden gewijzigd of 
aangevuld. Als het Lid deze overeenkomst wil wijzigen, kan dat enkel met schriftelijke toestemming van 
de Coöperatie.  

 
Artikel 5 – Overig  
5.1 De statuten en het participatiereglement van de Coöperatie maken onlosmakelijk deel uit van 

onderhavige overeenkomst en bevatten alle afspraken tussen partijen. Door ondertekening van deze 
overeenkomst verklaart het Lid kennis te hebben genomen van de inhoud van de statuten en het 
participatiereglement van de Coöperatie. Alle eerdere, schriftelijke of mondelinge correspondentie die 
hiervan afwijkt, wordt door ondertekening van deze overeenkomst vervangen. 

5.2 Indien er strijd is tussen onderhavige overeenkomst en de statuten of het participatiereglement van de 
Coöperatie, prevaleren de statuten en het reglement van de Coöperatie boven deze overeenkomst.  

 
Aldus overeengekomen en ondertekend te __________________ op ________________________.  
 
Het Lid:       De Energiecoöperatie Noorddijk U.A.,  
       namens deze:  
 
 
 
________________________________   ________________________________  
       W. Jonker,  penningmeester 
 
Naam:  __________________________   
       
 
       ________________________________  

T.H. Maas, secretaris 


