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Toelichting LEDENOVEREENKOMST PANEELCERTIFICATEN 

 
DE ONDERGETEKENDEN: 
 
(1)  
 de statutair te Oldehove (feitelijk adres: Schoolstraat 19 A, 9883 PG Oldehove) 

gevestigde coöperatie: COÖPERATIE ZON4ONS U.A., ingeschreven in het 
handelsregister beheerd door de Kamer van Koophandel onder nummer 
72679980, welke coöperatie te dezen rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd door: 

 a. Ietse Pestoor (voorzitter) 
 b. Fred Hendriks (secretaris) 
 hierna te noemen: de “Coöperatie”; 
 
en 
 
(2) «bedrijfsnaam» 
 «first_name» «last_name», 
 eigenaar van de elektrische aansluiting onder  

EAN-code «ean» 
 op adres «straat» «huisnummer», «postcode» te «woonplaats» 
 hierna te noemen: het “Lid”; 
 
  
De hierboven genoemde partijen, hierna gezamenlijk ook aan te duiden als: 
“Partijen”. 
 
OVERWEGEN DAT: 
 
A. De Coöperatie is opgericht bij notariële akte op vierentwintig september 

tweeduizend achttien verleden voor mr. J.J. Lambeck, notaris te Groningen; 
 
B. Partijen in deze Ledenovereenkomst de voorwaarden en condities wensen neer 

te leggen ter zake van het lidmaatschap van het Lid, in aanvulling op hetgeen in 
de statuten van de Coöperatie is bepaald, hierna te noemen: de/deze 
“Overeenkomst”. 

 
VERKLAREN EN KOMEN OVEREEN ALS VOLGT: 
 
1. Definities 
 
1.1 De onderstaande begrippen uit de Overeenkomst hebben uitsluitend de 

navolgende betekenis: 
 
 Aanwijzing 
 De aanwijzing van de Coöperatie als bedoeld in artikel 59a van de Wet 

belastingen op milieugrondslag; 
 
 Artikel 
 Een artikel van deze Overeenkomst; 
 

Met opmerkingen [FH1]: In de kantlijn extra toelichting 
op plaatsen waar het mogelijk ingewikkeld of erg 
juridisch verwoord is 

Met opmerkingen [FH2]: Ondertekenaars namens 
Cooperatie 

Met opmerkingen [FH3]: Nummer van je elektrische 
aansluiting. Is te vinden/controleren op je jaarafrekening 
van de elektriciteit.  

Met opmerkingen [FH4]: Deze overeenkomst 
beschrijft hoe we met elkaar omgaan en welke rechten 
en verplichtingen cooperatie en het lid hebben 
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 Algemene Ledenvergadering 
 Het orgaan van de Coöperatie dat wordt gevormd door de Leden dan wel een 

bijeenkomst van Leden (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met 
vergaderrechten, zoals weergegeven in de statuten; 

 
 Coöperatie 
 De coöperatie: Coöperatie ZON4ONS U.A, statutair gevestigd te Oldehove, 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72679980; 
 
 Huishoudelijk regelement 
 Het regelement dat in de ALV is vastgesteld; 
 
 Lid 
 Het Lid van de Coöperatie, zijnde een bewoner woonachtig en/of eigenaar van 

een EAN-code in het Postcoderoosgebied van de Coöperatie die een 
Ledenovereenkomst heeft gesloten met de Coöperatie. 

  
 Ledenrekening 
 Grootboekrekening in de administratie van de Coöperatie waar de financiële 

tegoeden en verplichtingen van een lid worden geadministreerd; 
 
 Leverancier 
 Energieleverancier van een Lid. Wordt jaarlijks door de Coöperatie op de hoogte 

gesteld van de geproduceerde zonne-energie van het betreffende lid mits de 
leverancier de uitvoering van de ‘Regeling verlaagd tarief’ faciliteert;  

  
 Overeenkomst  
 Deze Ledenovereenkomst; 
 
 Postcoderoosgebied  
 Het gebied gevormd door de postdistricten conform de Postwet 2009,art. 2, 1e 

lid, onderdeel j en g, waarvan de postcode begint met een van de volgende 
reeksen van vier cijfers: 9883 (Oldehove) 9884(Niehove) 9966(Zuurdijk) 
9886(Saaksum) 9891(Ezinge) 9833(Den Ham) 9804(Noordhorn) 
9885(Lauwerzijl) 9973(Houwerzijl) en 9963(Warfhuizen); 

 
 Regeling verlaagd tarief  
 De regeling ‘Verlaagd tarief energiebelasting voor lokaal duurzaam opgewekte 

elektriciteit’ conform de Wet op de Milieubelastingen, artikel 59a, lid 1 
(‘Postcoderoosregeling’); 

 
 Statuten  
 De statuten van de Coöperatie; 
 
 Paneelcertificaat  
 Eén/x deel van de ‘ZON4ONS-installaties’, waarbij x gelijk is aan het totaal 

aantal te plaatsen of geplaatste zonnepanelen. 
 
1.2 Alle opgenomen definities gelden zowel voor de enkelvoud- als meervoudsvorm. 
 

Met opmerkingen [FH5]: Financiele stand van zaken: 
het bedrag dat het Lid tegoed heeft van of nog moet 
betalen aan de Cooperatie 

Met opmerkingen [FH6]: Zie het nieuwsitem op de 
website voor lijst van leveranciers die meewerken aan 
de regeling  

Met opmerkingen [FH7]: Regeling waar postcoderoos 
gebruik van maakt. Hierin is vastgelegd hoe 
belastingvermindering werkt. 

Met opmerkingen [FH8]: ! certificaat is gekoppeld aan 
1 paneel. De precieze kosten weten we pas na afloop 
van de installatie 
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2. Doel 
 
 De Coöperatie heeft ten doel het bewerkstelligen van economische interactie 

tussen de Coöperatie en de Leden en het voorzien in de stoffelijke behoeften van 
de Leden door middel van: 

 a. het stimuleren van het gebruik van zonne-energie; 
 b. het op duurzame en ecologisch onschadelijke wijze produceren, doen 

produceren, leveren en doen leveren van zonne-energie, direct of indirect 
ten behoeve van de leden, alles in de ruimste zin; 

 c. de verwerving, oprichting en exploitatie van één of meerdere zonne-energie 
productie-installatie(s) binnen de Postcoderoos; 

 d. het verkrijgen en behouden van de Aanwijzing, zomede al hetgeen met 
bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 
ruimste zin. 

 
3. Verklaring 
 
1. Verklaring van het Lid 
 Het Lid staat er jegens de Coöperatie voor in dat: 
 - hij bovengenoemd adres, binnen het Postcoderoosgebied, in gebruik heeft 

als woning of ondernemingsvestiging en/of eigenaar is van de aldaar 
gerealiseerde elektrische aansluiting onder bovengenoemde EAN-code; 

 -  de woning casu quo vestiging is aangesloten op het stroomdistributienet met 
een aansluiting van maximaal 3 x 80 Ampère; 

 - hij als bewoner dan wel ondernemer voldoet aan de voorwaarden voor 
belastingkorting in het kader van de ‘Regeling verlaagd tarief’; 

 - hij de Coöperatie onverwijld informeert over wijzigingen in deze gegevens en 
omstandigheden. 

 
2. Verklaring van de Coöperatie 
 De Coöperatie staat er voor in: 
 - het Lid adequaat te informeren over opzet, risico’s en resultaten van de 

‘ZON4ONS-installaties‘; 
 - voor alle leden die daarvoor in aanmerking komen de belastingkorting in het 

kader van de ‘Regeling verlaagd tarief’ te regelen. 
 - het Lid adequaat te informeren over (wijzigingen in) de voorwaarden voor 

belastingkorting in het kader van de ‘Regeling verlaagd tarief’; 
 - het Lid te informeren over de wijze waarop de energieleverancier van het Lid 

aangesproken wordt vanuit de Coöperatie om de ‘Regeling verlaagd tarief’ te 
faciliteren; 

 - voor het Lid direct na ontvangst van zijn inbreng een Ledenrekening te 
openen; 

 - een wachtlijst bij te houden van aspirant-leden waarmee de overdracht van 
Paneelcertificaten kan worden gefaciliteerd. 

 
4. Inbreng en opbrengst 
 
a) Het Lid draagt middels een éénmalige inbreng bij aan het vermogen van de 

Coöperatie, met behulp waarvan de ‘ZON4ONS-installaties‘ worden gerealiseerd. 
Deze Inbreng komt overeen met de waarde van €«bedrag» voor 

Met opmerkingen [FH9]: Hier wordt op complexe 
juridische manier vastgelegd dat Zon4Ons zich alleen 
bezig houdt met het opwekken van zonne-energie en 
dat we daar bij de belastingdienst een aanwijzing voor 
krijgen, zodat we kunnen zorgen dat de leden 
belastingvermindering krijgen. 

Met opmerkingen [FH10]: Alle normale woonhuizen 
hebben een aansluitng van max 3x80. Dit is alleen van 
belang in bijzondere situaties (bedrijf gekoppeld aan 
woonhuis etc) 

Met opmerkingen [FH11]: Dat is nagenoeg 
automatisch het geval bij Zon4Ons  

Met opmerkingen [FH12]: Betekent dat we nauwgezet 
in de boekhouding gaan bijhouden wat per lid de 
financiele stand van zaken is. 
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«aantal_panelen» Paneelcertificaten; 
b) De waarde van één Paneelcertificaat komt bij aanvang overeen met de 

investeringslast van één/x deel van de initiële investering in de ‘ZON4ONS-
installaties’, waarbij x gelijk is aan het totaal aantal te plaatsen of geplaatste 
zonnepanelen; 

c) De waarde van Paneelcertificaten wordt in de boekhouding van de coöperatie 
lineair in vijftien (15) jaar afgeschreven, de restwaarde na 15 jaar is dus nihil; 

d) De Coöperatie houdt voor elk Lid een Ledenrekening bij, waarop het Lid wordt 
gecrediteerd voor de winst van de Coöperatie naar rato van het aantal van zijn 
Paneelcertificaten. De winst is gebaseerd op de inkomsten uit de verkoop van de 
stroom minus de exploitatiekosten en wordt in de Algemene Ledenvergadering 
vastgesteld. 

e) Het Lid ontvangt na ondertekening van deze Overeenkomst een factuur van de 
Coöperatie en maakt binnen de in deze factuur gestelde termijn zijn inbreng 
over op de bankrekening van de Coöperatie. De Ledenrekening van het Lid wordt 
voor dit bedrag gecrediteerd.  

e) Mochten door onvoorziene omstandigheden de ‘ZON4ONS-installaties’ niet 
worden gerealiseerd, dan wordt de inbreng van het Lid door de Coöperatie 
teruggestort op de bankrekening van het Lid en vervalt daarmee de 
Overeenkomst; 

f) De Coöperatie vergoedt over het Paneelcertificaat geen rente; 
g) Het Lid heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de waarde 

van zijn Paneelcertificaten, behalve voor zover in deze Overeenkomst of in de 
statuten of in het huishoudelijk reglement anders is aangegeven; 

h) Het Lid heeft voor de duur van deze Overeenkomst recht op het economisch 
voordeel van zijn Paneelcertificaten zijnde belastingkorting in het kader van de 
‘Regeling verlaagd tarief’ plus de in lid d genoemde winstdeling; 

 
5. Overdracht 
 
a) Het Lid heeft het recht zijn Paneelcertificaten over te dragen aan een ander Lid, 

dan wel aan een andere bewoner of ondernemer die voldoet aan de vereisten 
volgens deze Overeenkomst. 

 Als het Lid van dit recht gebruik wil maken moet hij de Coöperatie hiervan vooraf 
op de hoogte stellen; de prijs voor de paneelparticipatie wordt tussen Lid en 
overnemende partij onderling overeengekomen 

b) Ingeval het een overdracht aan een ‘nieuw Lid’ betreft, dient dit ‘nieuwe Lid’ 
eerst Lid te worden van de Coöperatie door ondertekening van een 
Ledenovereenkomst; 

c) Ingeval het Lid, wegens persoonlijke omstandigheden of anderszins, geen 
gebruik kan maken van het recht tot overdracht van zijn Paneelcertificaten, zal 
de Coöperatie zich alle redelijke - zulks ter beoordeling van het bestuur van de 
Coöperatie - inspanningen getroosten om een oplossing te bewerkstelligen of te 
faciliteren. In het huishoudelijk reglement zijn hier nadere regels voor opgesteld. 

 
6. Duur en beëindiging 
 
a) De Overeenkomst eindigt vijftien (15) jaar na de datum van oplevering van de 

‘ZON4ONS-installaties‘ aan de Coöperatie; 
 

Met opmerkingen [FH13]: We weten de precieze prijs 
per paneel pas als ze feitelijk geïnstalleerd zijn. Alle 
eventuele extra mee- of tegenvallers zijn dan duidelijk. 
We delen dan de uiteindelijke totale kosten door het 
totaal aantal panelen en hebben dan de precieze prijs 
per paneel.  

Met opmerkingen [FH14]: Betekent dat we elk jaar 
boekhoudkundig de waarde van de panelen heel simpel 
kunnen berekenen en dat ze boekhoudkundig aan het 
einde van de looptijd op nul staan. De installaties 
worden na 15 jaar vervolgens gratis overgedragen aan 
de eigenaren van de daken. In ruil daarvoor betalen we 
de eigenaren gedurende de looptijd geen huur, wat het 
rendement voor de leden weer ten goede komt.  Leden 
krijgen dus geen restwaarde, maar in plaats daarvan 
hogere opbrengst.  

Met opmerkingen [FH15]: Zon4Ons houdt voor ieder 
lid netjes de financien bij: winstaandeel wordt 
bijgeschreven, betaalde uitkeringen worden 
afgeschreven.  

Met opmerkingen [FH16]: Zon4Ons genereert 
inkomen door stroomverkoop en maakt 
adminstratiekosten voor het bijhouden van de 
boekhouding en de communicatie met energiebedrijven. 
Wat overblijft is winst. De ALV besluit wat er met die 
winst gebeurt, met name hoeveel er gereserveerd wordt 
en hoeveel er wordt uitgekeerd aan de leden  

Met opmerkingen [FH17]: Het betaalde bedrag wordt 
bijgeschrieven op de ledenrekening (positief saldo) 

Met opmerkingen [FH18]: Als overdracht/verkoop niet 
lukt neemt Zon4Ons panelen over voor 70% van de 
boekwaarde (volgens liniaire afschrijving) 
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b) De Overeenkomst eindigt op het moment dat het Lid ophoudt lid van de 
Coöperatie te zijn dan wel anderszins niet meer voldoet aan de vereisten van 
deze Overeenkomst dan wel handelt in strijd met het huishoudelijk reglement 
en/of de statuten. 

 
7. Geheimhouding 
 
 Iedere Partij zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere 

Partij geen enkele informatie welke betrekking heeft op (i) een mogelijk 
vertrouwelijk of geheim aspect van de Coöperatie, (ii) het bestaan, de 
onderhandelingen omtrent en/of de inhoud van deze Overeenkomst direct of 
indirect publiceren, vrijgeven of anderszins voor derden toegankelijk maken. 
Indien openbaring noodzakelijk is op grond van enige op een Partij rustende (i) 
wettelijke verplichting, (ii) regel van de beurs, (iii) reglement of (iv) een 
uitspraak van een rechter of een bevoegd overheidsorgaan, is geen 
voorafgaande schriftelijke toestemming vereist, maar zal de betreffende Partij 
vooraf met de andere Partij overleggen. 

 
8. Diversen 
 
a) Voor zover in deze Overeenkomst niet anders is vastgelegd, gelden de 

bepalingen volgens Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Coöperatie; 
b) Deze Overeenkomst bevat, naast hetgeen ter zake is vastgelegd in de Statuten, 

de gehele Overeenkomst tussen Partijen en vervangt alle eerdere, schriftelijke of 
mondelinge, overeenkomsten met betrekking tot hetzelfde onderwerp; 

c) Deze Overeenkomst komt tot stand indien en zodra deze Overeenkomst 
rechtsgeldig door of namens Partijen is ondertekend. Alle exemplaren tezamen 
vormen de rechtsgeldige en bindende Overeenkomst tussen Partijen; 

d) De ongeldigheid of nietigheid van enige bepaling van deze Overeenkomst tast de 
geldigheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst niet aan. Partijen 
vervangen de ongeldige dan wel nietige bepaling door een bepaling waarvan de 
rechtsgevolgen, gelet op het doel en de strekking van deze Overeenkomst, 
zoveel mogelijk overeenstemmen met die van de ongeldige of nietige bepaling; 

e) Indien er strijd is tussen deze Overeenkomst en de Statuten, dan gaat deze 
Overeenkomst voor; 

f) Het Lid verklaart zich gedegen te hebben laten voorlichten en zich bewust te zijn 
van de verplichtingen en eventuele risico’s bij zijn Inbreng voor 
Paneelcertificaten; 

g) De Coöperatie kan deze Overeenkomst aanvullen of wijzigen conform het 
daarover gestelde in de Statuten; 

h) Ingeval een besluit conform lid g de rechten van het Lid beperkt of zijn 
verplichtingen jegens de Coöperatie verzwaart, kan hij zijn deelname beëindigen 
binnen één maand nadat dit besluit hem is meegedeeld. Zijn opzegging gaat 
onmiddellijk in; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing. De Coöperatie 
vergoedt hem de waarde van zijn Paneelcertificaten per datum opzegging 
conform zijn Ledenrekening; 

 i) Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die 
verband houden met deze Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de 
bevoegde rechter te Groningen. 

  

Met opmerkingen [FH19]: Juridische formulering van 
dat Coöperatie en leden netjes met elkaar moeten 
omgaan 

Met opmerkingen [FH20]: Paragraaf 8 is er om de 
overeenkomst juridisch sluitend te maken.  

Met opmerkingen [FH21]: Als er verandering zijn in 
het nadeel van het Lid, dan kan het Lid per onmiddellijk 
opzeggen en kgijgt de boekwaarde van zijn panelen 
vergoed 
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Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Oldehove  
op   
 
 
 

 
 
 
 

namens de coöperatie: 
Coöperatie ZON4ONS U.A. 
 

als Lid van de coöperatie: 
Coöperatie ZON4ONS U.A. 

Ietse Pestoor (voorzitter) «first_name» «last_name» 

Handtekening: Handtekening: 

 
Fred Hendriks (secretaris) 

 

Handtekening:  

   


