
Par cipa eovereenkomst ZonCoöpera e in de gemeente Loon op Zand U.A  
 
Ondergetekenden: 
de ondergetekenden:  
a. de heer CHM van de Ven, wonende 5176 ND De Moer, Hooivork 16 en   
b. de heer H. Hoskam wonende te 5175 XE Loon op Zand, Collinsstraat 2. 
te dezen handelend als gezamenlijk bevoegde bestuurders van de coöpera e: ZonCoöpera e in 
de gemeente Loon op Zand U.A., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder dossiernummer 72020369; hierna te noemen: ''Coöpera e'';  
 
en  
Mevrouw, de heer 
Adres 
Postcode  te  
E-mail adres 
Telefoonnummer 
hierna te noemen 'Lid” 

Lid en Coöpera e gezamenlijk ook te noemen "Par jen". 
 
Deze Par cipa eovereenkomst sluit aan op, en hee  slechts betekenis als, de Overeenkomst van 
Lidmaatschap door Par jen is ondertekend. 

In deze Par cipa eovereenkomst worden dezelfde defini es gebruikt als in de Overeenkomst 
van Lidmaatschap. 

Overwegende dat: 
A. Rechten en plichten van Lid jegens Coöpera e zijn omschreven in de Ledenovereenkomst 
B. Lid deelneemt aan Project Wer Zon Huygenstraat 73 te Kaatsheuvel, met een omvang van 

224 (tweehonderd vierentwin g)  Zonnepanelen; 
C. Lid aan Coöpera e voor Project financiën ter beschikking stelt, te noemen: Kapitaalstor ng. 
D. De voorfinanciering - met gelden beschikbaar gesteld door leden -, wordt verzorgd door 

ZonCoöpera e in de gemeente Loon op Zand U.A.. De rente en aflossing worden 
betaald uit opbrengsten van Project. 

E. Toewijzing van de Zonnepanelen geschiedt op basis van volgorde van binnenkomst van 
Kapitaalstor ng. Kapitaalstor ng is pas geldig, indien men Lid is van ZonCoöpera e in de 
gemeente Loon op Zand U.A. (ZonCLoZ)  en  Coöpera eve vereniging Energie Collec ef in 
de gemeente Loon op Zand U.A. (ECLoZ en de Leden- en par cipa eovereenkomst zijn 
ingediend en ondertekend door beide par jen. 

F. Lid een Opbrengstrecht verwer  overeenkoms g het aantal zonnepanelen dat met 
Kapitaalstor ng van Lid wordt gefinancierd, mits Lid klant is van een van de deelnemende 
Energieleveranciers van Coöpera e, bij voorkeur OM | nieuwe energie, zoals genoemd in 
bijlage. 

G. De door Lid verworven Opbrengstrechten staan geregistreerd in het Ledenregister van 
Coöpera e. Lid mag te allen jde zijn eigen gegevens inzien. 
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H. Coöpera e de door Lid beschikbaar gestelde financiën (Kapitaalstor ng) aanwendt om                    
zonnepanelen aan te schaffen ten behoeve van Project op het dak van Loca e voornoemd. 

I. De financiering van één Zonnepaneel bedraagt € 190,- (eenhonderdnegen g euro) 
 
Komen overeen dat: 
1. Lid financiert de aanschaf van ____ Zonnepaneel / Zonnepanelen á € 190,- door 

Coöpera e voor een bedrag van € 

(zegge ),  

waarvoor Lid een corresponderend Opbrengstrecht in Project verwer . 

2. Lid hee  het bedrag van Kapitaalstor ng overgemaakt op bankrekeningnummer: 
NL40 RABO 0331 1759 59  t.n.v. ZonCoöpera e in de gemeente Loon op Zand U.A.. 
Indien binnen twee weken de kapitaalstor ng niet ontvangen is dan vervalt het recht 
op de Zonnepanelen en zullen deze beschikbaar komen aan eerstvolgende deelnemer. 

3. Lid jaarlijks de door de algemene ledenvergadering - dan wel de ledenraad, indien 
ingesteld, vastgestelde jaarlijkse bijdrage en  indien van een andere energieleverancier 
wordt afgenomen dan OM | nieuwe energie een bijdrage in de administratiekosten, op 
eerste verzoek door de coöperatie voldoet 

Voor akkoord 

Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud op  

Datum:                                 te  

ZonCoöpera e in de gemeente Loon op Zand U.A  Naam Lid: 
 
Handtekening:                                                                               Handtekening: 
 
 
 
 
 
Vergeet u niet Kapitaalstor ng op bovenvermelde rekeningnummer jdig te doen? Het jds p 
van Kapitaalstor ng maakt onderdeel uitmaakt van de toewijzingscriteria. Zie bijlage 2. 
 
Inleveradres: 
A van de Haring, Eclip ca 25, 5175 XG  Loon op Zand 
 
 
 
Bijlagen 

1. Deelnemende energieleveranciers 
2. Toewijzingscriteria 
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