DEELNEMERSOVEREENKOMST ZONNESTROOM PROJECT ZIJLPOORT

info@spaarnezaam.nl | www.spaarnezaam.nl
p/a Korte Begijnestraat 17 | 2011 HC Haarlem

Ondergetekenden:
Mevrouw/ de Heer (naam), (adres), (postcode, woonplaats), geboren (datum), te (geboorteplaats),
houder van paspoort/rijbewijs/ID-kaart (nummer), hierna te noemen Deelnemer,
En
Coöperatie Spaarnezaam U.A., statutair gevestigd te Haarlem, Korte Begijnestraat 17, 2011 HC,
ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 64618536, hierna te noemen Spaarnezaam,

Verklaren hierbij, dat Spaarnezaam
I

zich ingevolge haar statuten ten doel stelt het gebruik van zonne-energie te stimuleren en zich
tevens tot doel stelt het op duurzame en ecologisch onschadelijke wijze (doen) produceren, en
(doen) leveren van energie, direct of indirect ten behoeve van haar leden;

II

een beknopt overzicht van de belangrijkste voorwaarden bij een investering (“de voorwaarden”,
ook wel “Term Sheet” genoemd) heeft opgesteld omtrent de zonnestroominstallatie project
Zijlpoort, een project conform de in haar Statuten en Huishoudelijk Reglement beschreven
zonnestroomprojecten, waaraan leden van Spaarnezaam kunnen deelnemen;

III

de zonnestroominstallatie project Zijlpoort met adres Gedempte Oudegracht 2, 2011 GR
Haarlem in eigendom zal verkrijgen c.q. heeft verkregen;

IV

voor dit project gebruik maakt van de Postcoderoosregeling en dat dientengevolge de woning
van de deelnemer zich binnen één van de volgende postcodegebieden: 2011, 2012, 2013, 2021,
2023, 2031 of 2032 dient te bevinden;

V

voor de levering van de door de zonnestroominstallatie project Zijlpoort te produceren energie
een leveringscontract heeft afgesloten met Qurrent Nederland BV (hierna te noemen “Qurrent”)
en dat Spaarnezaam in verband met de administratieve en financiële afwikkeling deelnemer
nadrukkelijk adviseert om voor zijn energieverbruik (stroom en gas) een leveringscontract met
Qurrent af te sluiten.

VI

geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor mogelijke toepassing van het verlaagde
energiebelastingtarief ten gevolge van deelname aan het Zijlpoort project ten gunste van
deelnemer met zonnestroomcertificaten, ingeval deelnemer een energieleveringscontract heeft
of afsluit bij een andere energieleverancier dan Qurrent;

VII

op haar website een ruimte voor vraag en aanbod van zonnestroom delen ofwel
zonnestroomcertificaten zal faciliteren ten behoeve van overdracht bij bijvoorbeeld verhuizing
of nalatenschap.

Verklaren hierbij, dat deelnemer kennis heeft kunnen nemen van Statuten en Huishoudelijk Reglement
van Spaarnezaam en dat deelnemer:
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1

er voor instaat dat bovengenoemd adres de woning of werkplek betreft, die onderdeel zal
uitmaken van het zonnestroominstallatie project Zijlpoort;

2

lid is van Spaarnezaam onder lidnummer….

3

zijn/haar woning is aangesloten op het distributienet met een maximale aansluitwaarde van
3x80 A en met een maximaal jaarlijks verbruik van 10.000 kWh;

4

de woning hoofdzakelijk gebruikt als woning; en dat indien de woning gebruikt wordt als
kantoor of bedrijfsruimte, Spaarnezaam daarvan op de hoogte is gesteld en een besluit heeft
genomen ten aanzien het lidmaatschap;

5

geen ondernemer is, die onroerende zaken exploiteert;

6

indien deelnemer een niet natuurlijke persoon is, kennis heeft genomen van het besluit van
Spaarnezaam, dat deelnemer als niet natuurlijke persoon wordt toegelaten als
deelnemer/certificaathouder;

7

voor zover hij/zij geen energiecontract met Qurrent heeft afgesloten, bereid is om met Qurrent
een energiecontract af te sluiten;

8

er nadrukkelijk mee bekend is, dat ingeval van een energieleveringscontract met een andere
leverancier dan Qurrent, deelnemer zelf de volledige verantwoordelijkheid draagt voor
verkrijging van geldelijke voordelen door toepassing van het verlaagd energiebelastingtarief op
grond van deelname aan het project Zijlpoort;

9

deelnemer ermee bekend is, dat Spaarnezaam jegens hem/haar geen garanties kan geven ten
aanzien van de opbrengst van de zonnestroominstallatie of de nakoming door derden
(waaronder leveranciers van de zonnestroominstallatie, installateurs, overheden,
energiebedrijven, de eigenaar of exploitant van het dak van vestiging van de
zonnestroominstallatie en dienstverleners) en hun verplichtingen;

komen overeen:
dat deelnemer participeert in de zonnestroom installatie project Zijlpoort van Spaarnezaam met …..(
aantal voluit geschreven) zonnestroomdelen ofwel zonnestroomcertificaten;
Één zonnestroomdeel of zonnestroomcertificaat correspondeert met een geïnstalleerd piekvermogen
van 250 Watt;
dat deelnemer per zonnestroomdeel een bedrag van € 335,00 heeft geïnvesteerd en daartoe een
bedrag van ..x €335,00, zegge €….. heeft overgemaakt op rekening NL 81 TRIO 0254656366 ten name
van Coöperatie Spaarnezaam U.A. te Haarlem, welk bedrag op voornoemde rekening van Spaarnezaam
is bijgeschreven;
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dat de looptijd van deze overeenkomst samenvalt met de economische levensduur van de zonnestroom
installatie Zijlpoort;
dat de toegewezen zonnestroomdelen of certificaten uit deze overeenkomst kunnen worden
overgedragen op de wijze, zoals is bepaald in het Huishoudelijk Reglement in art. 3.7 en een schriftelijk
bewijs van de overdracht wordt aangehecht aan deze overeenkomst;
dat geschillen, verband houdend met deze overeenkomst, in eerste instantie worden beslecht door de
geschillencommissie van Spaarnezaam , conform art. 5.2 van het Huishoudelijk Reglement, met
uitzondering van een besluit over lidmaatschap, waarover de Algemene Ledenvergadering beslist
conform art. 6.2 van de Statuten;
dat behoudens voor zover in deze overeenkomst anders is aangegeven, alle rechten en verplichtingen
van partijen terzake van lidmaatschap, de participatie van deelnemer, de activiteiten van Spaarnezaam
en daarmee verband houdende zaken voort komen uit de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
aldus ondertekend in tweevoud
plaats : Haarlem
datum
handtekening

deelnemer
Coöperatie Spaarnezaam U.A.
handtekening

voorzitter

: Gertjan Hulster

penningmeester

: Wiebe van Rij
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