
Deelnemersovereenkomst Waardstroom Zonneroos Haastrecht 
Coöperatief Waardstroom U.A. 

 
 
 

 
De ondergetekenden: 
 
(1) Coöperatief Waardstroom U.A., statutair gevestigd te Krimpenerwaard, ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76266990, hierna te noemen: de coöperatie; 
 
En 
 
(2) Uw gegevens 
Achternaam : …………………………………… Voorletters : ………… � Man � Vrouw 
Adres  :…………………...………………. Geboortedatum: ……./………/……… 
Postcode          : ………………………………….. Woonplaats : ................................ 
Telefoonnummer: ............................................... 
E-mailadres : .................................................. 
 
Hierna te noemen: u of uw 
 
 
Overwegende dat: 
 
De coöperatie zich inzet voor lokale duurzame energieopwekking via collectieve zonne-
projecten, in dit geval het project Waardstroom Zonneroos Haastrecht (hierna: het project), 
zijnde een installatie voor de productie van hernieuwbare energie gelegen in de postcoderoos 
2807, 2808, 2811, 2821, 2831, 2851, 2855, 3421, 3467 vallend onder de Subsidieregeling 
Collectieve Energieopwekking en dat u wilt deelnemen aan het project. 
 
Verklaren en komen als volgt overeen: 
 
1. Overeenkomst en herroeping 
 
1. U heeft zich ingeschreven voor deelname in Waardstroom Zonneroos Haastrecht. De 

coöperatie kent u op basis van uw inschrijving .... zondelen toe. De inleg per zondeel 
is in het Besluit Coöperatief Waardstroom U.A. tot aanbieding van zondelen 
Waardstroom Zonneroos Haastrecht gesteld op € 189,00 (honderdnegenentachtig 
Euro) per zondeel. Uw inleg bedraagt daarmee  (…….) (in letters) keer € 189,00)  

2. Door toekenning van zondelen en uw acceptatie daarvan middels het tekenen van deze 
overeenkomst, is deze deelnemersovereenkomst tot stand gekomen. U kunt deze 
overeenkomst gedurende 14 dagen na ondertekening, zonder opgave van redenen 
schriftelijk (per e-mail) ontbinden. De deelnemersovereenkomst vervalt dan. 

3. De coöperatie controleert uw inschrijving en vraagt u eventueel om bewijsstukken. 
Indien u bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel verzoeken wij u een recent 
uittreksel (of kopie) daarvan aan ons toe te zenden.  

 
 
2. Betaling van de Inleg en verkrijging zondelen 
 
1. U hoeft de inleg niet direct na het ondertekenen van de deelnemersovereenkomst te 

voldoen, maar pas nadat de coöperatie u daartoe schriftelijk (per e-mail) heeft 
uitgenodigd. Daarbij wordt het bedrag genoemd dat u voor uw deelname aan de 
coöperatie dient over te maken. 

 
Contractnummer:..................... 
 



2. Na betaling van de inleg wordt uw deelname geregistreerd in het deelnemersregister 
Waardstroom Zonneroos Haastrecht. Conform de Statuten en het 
Zondelenenreglement Waardstroom Zonneroos Haastrecht hebt u voor de duur van 
het project recht op het economisch voordeel van het aantal zondelen conform het 
deelnemersregister, rekening houdende met de kosten en reserveringen die 
noodzakelijk zijn voor de continuïteit van Waardstroom Zonneroos Haastrecht. 

 
 
3. Voorwaarden voor deelname 
 
1. U verklaart dat uw aanmeldingsgegevens correct zijn. 
2. U verklaart te voldoen aan de volgende voorwaarden: 

a. u bent woonachtig of gevestigd op een adres in de postcoderoos, tenzij aan het 
door de SCE-regeling vereiste minimumaantal deelnemers reeds is voldaan 
b. u beschikt over een aansluiting op het Nederlands elektriciteitsnet met een 
aansluitingswaarde van niet meer dan 3 X 80A (kleinverbruikersaansluiting); 
c. u beschikt over een betaalrekening die is gesteld op uw eigen naam en die 
wordt aangehouden bij een bank die bevoegd is om als zodanig in Nederland actief te 
zijn. 

3 U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens aan de 
coöperatie en draagt anders zelf de eventuele (financiële) gevolgen hiervan. 

4. U stelt de coöperatie schriftelijk (per e-mail) op de hoogte van wijzigingen in uw 
gegevens. 

5. U wordt door middel van deze overeenkomst lid van de coöperatie. 
 
 
4. Deelnemend lid voor de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking 
 
1. De coöperatie gebruikt uw inleg voor het realiseren van productie-installatie 

Waardstroom Zonneroos Haastrecht. Deze productie-installatie is opgenomen in een 
beschikking tot subsidieverlening aan de coöperatie ingevolge de Subsidieregeling 
Coöperatieve Energieopwekking (SCE). In dat kader zal de coöperatie uw naam en 
adres  opgeven aan de Rijksoverheid (Minister van Economische Zaken en Klimaat). 
Ook kan het zijn dat de coöperatie een afschrift van deze overeenkomst aan de minister 
verstrekt, inclusief de bevestiging van het definitieve bedrag van uw inleg. Een en ander 
voor zover nodig is voor verkrijging en behoud van de subsidie, die de productie-
installatie en uw deelname daarin mogelijk maakt. 

2. De coöperatie draagt zorg voor goed eigenaarschap van het project en verzorgt 
onderhoud, verzekering, beheer, administratie en de communicatie eromheen. 

 
 
5. Wijziging van deze overeenkomst 
 

1. De rechten en plichten ingevolge deze overeenkomst staan gedetailleerd beschreven 
in het coöperatie Besluit tot aanbieding van zondelen Waardstroom Zonneroos 
Haastrecht (dd.10maart2022) en het Zondeelreglement Waardstroom Zonneroos 
Haastrecht.  Genoemd Besluit, reglement en de Statuten van Coöperatief 
Waardstroom U.A. maken integraal deel uit van deze overeenkomst en blijven 
raadpleegbaar via onze website (https://waardstroom.nl). 

2. Door ondertekening van deze overeenkomst hebt u zich akkoord verklaard met de 
inhoud van deze overeenkomst, en met genoemd Besluit en reglement.  

https://waardstroom.nl/


3. Bij wijziging van het Zondeelreglement Waardstroom Zonneroos Haastrecht, wijzigt 
deze overeenkomst dienovereenkomstig.  

4. Schriftelijke kennisgeving van een wijziging van het Zondeelreglement Waardstroom 
Zonneroos Haastrecht wordt opgevat als schriftelijke mededeling aan u van wijziging 
van deze overeenkomst. 

 
6. Overdraagbaarheid  en verval van het zondeel 
 
1. De zondelen zijn niet verhandelbaar. U kunt uw zondelen niet aan een ander 

overdragen. U kunt het echter wel overdragen aan een huisgenoot die uw rol als 
Deelnemer op zich neemt. Dat vereist dan wel instemming van de coöperatie.  

2. Indien u geen lid meer bent van de coöperatie, of indien u geen stroom (meer) geleverd 
krijgt via een kleinverbruiksaansluiting, vervalt uw deelname aan Waardstroom 
Zonneroos Haastrecht. In dat geval heeft u nog wel recht op de inleg die de coöperatie 
heeft ontvangen vanwege de aanbieding van het restant van het zondeel aan een 
ander, na aftrek van uitvoeringskosten. 

 
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te ................. 
 
Datum: 
 
Deelnemer      Coöperatief Waardstroom U.A. 
 
........................................ (Handtekening)  ............................................. (voorzitter) 
 
........................................ (Naam)   ............................................. (Secretaris)
      

 
 

 
 
 


