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LEDENOVEREENKOMST  
ex artikel 2:53 lid 1 BW 
 
DE ONDERGETEKENDEN:  
1. Coöperatie Haarse Zon U.A. , statutair gevestigd te Haarzuilens, gemeente 

Utrecht, kantoorhoudende te Haarzuilens, ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel te Utrecht onder nummer69711054, hierna te noemen: “de Coöperatie” 
 
en  
 

2. …………………………………………………………. wonende te ………………………………………………….. 
aan de ………………………………………………………………        , hierna te noemen: “het lid”;  

 
samen te noemen “partijen”; 
 
NEMEN IN AANMERKING: 
- De Coöperatie is opgericht bij notariële akte verleden voor mr. Eric Greup, notaris 

te Maarssen, Gemeente Stichtse Vecht op 20 september 2017;  
- Het Lid heeft kennis genomen van de Statuten,  het Reglement en de 

Voorwaarden van de Coöperatie en wenst Lid te worden van de Coöperatie; 
- De Coöperatie wenst het Lid hierbij als lid toe te laten conform artikel 5 lid 1 van 

haar Statuten; 
- Partijen wensen in deze ledenovereenkomst, hierna “de overeenkomst”, de 

voorwaarden en condities neer te leggen ter zake het lidmaatschap van het Lid 
van de Coöperatie, in aanvulling op hetgeen in de Statuten en het Reglement van 
de Coöperatie is bepaald; 

- Project specifieke beschrijvingen, bepalingen en voorwaarden van de 
zonnestroominstallatie van de Coöperatie zijn opgenomen in de 
informatiebrochure voor Fase 2. Deze informatiebrochure van de 
zonnestroominstallatie waarin het Lid participeert, zijn aan het lid toegezonden en 
staan vermeld op de website van de Coöperatie en  maken integraal onderdeel uit 
van deze overeenkomst. 

- Van dit project is melding gedaan bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het 
AFM document staat vermeld op de website van de Coöperatie. 

  
PARTIJEN VERKLAREN HET VOLGENDE MET ELKAAR TE ZIJN 
OVEREENGEKOMEN: 
 
1 – Doel 
1. De Coöperatie heeft ten doel: het voorzien in de stoffelijke behoefte van haar Leden 

aan het stimuleren en realiseren van het gebruik van duurzame energiebronnen en/of 
energiebesparing, in en om Haarzuilens; 

2. Zij tracht dit doel te bereiken door:  
a. de verwerving, oprichting en exploitatie van een of meerdere duurzame productie-

installatie(s) als bedoeld in artikel 1 lid 1 onderdeel ah van de Elektriciteitswet 
1998 binnen het gebied waarbinnen de postcodes beginnen met 3455 en/of aan 
dit gebied grenzende postcodegebieden en het verkrijgen en behouden van de 
aanwijzing als bedoeld in artikel 59a van de Wet belastingen op milieugrondslag, 
zomede al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk 
kan zijn, alles in de ruimste zin; 

b. het op andere wijze dan omschreven in lid 2 sub a op duurzame en ecologisch 
onschadelijke wijze produceren, doen produceren, leveren en doen leveren van 
energie, direct of indirect ten behoeve van de leden, alles in de ruimste zin, 
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c. te voorzien in de stoffelijke behoeften van de leden, door in het kader van haar 
onderneming overeenkomsten met hen te sluiten over producten en diensten die 
door de coöperatie zijn geproduceerd, geleverd of ingekocht; 

d. Het organiseren van bijeenkomsten over opwekking van duurzame energie en/of 
energiebesparing; 

e. Het informeren van leden en bewoners van Haarzuilens (en eventueel 
aangrenzende postcodegebieden) over opwekking van duurzame energie en/of 
energiebesparing; 

f. Het initiëren, stimuleren, ondersteunen en (mede)financieren van duurzame 
energieprojecten in en om Haarzuilens; 

g. Het uitoefenen van een bedrijf dat ten dienst staat van het behalen van het doel 
van haar leden; 

h. Het oprichten van, deelnemen in of samenwerken met organisaties met een aan 
het doel van de coöperatie verwante doelstelling of een doel dat daartoe 
bevorderlijk kan zijn; 

i. Alle overige wettelijke middelen. 
 
2 – Lidmaatschap 
Het Lid wordt met onmiddellijke ingang lid van de Coöperatie. Op het lidmaatschap zijn 
de desbetreffende bepalingen van de Statuten en het Reglement van de Coöperatie van 
toepassing alsmede de Voorwaarden van de zonnestroominstallatie zoals genoemde in de 
Informatiebrochure van Fase 2 waarin het Lid participeert. Deze overeenkomst vervangt 
alle eventuele eerdere ledenovereenkomsten tussen het Lid en de Coöperatie. 
 
3 - Verklaring van het Lid 
Het Lid staat er jegens de Coöperatie voor in dat hij voldoet aan de voorwaarden zoals 
vermeld in artikel 4 van de statuten van de Coöperatie. 
 
4 – Inbreng 
1. Het Lid participeert in ten minste één van de zonnestroominstallaties van de 

Coöperatie middels de aankoop van Zonnestroomcertificaten zoals genoemd in het 
Reglement.  

2. Eén zonnestroomcertificaat correspondeert met een geïnstalleerd piekvermogen van 
250 W.  

3. De waarde van een zonnestroomcertificaat is afhankelijk van het aantal jaar dat de 
installatie actief is. De basiswaarde van een zonnestroomcertificaat is opgenomen in 
de Informatiebrochure van Fase 2. Ook de waardevermindering door de jaren heen  is 
opgenomen in deze brochure.  

4. Het lid voldoet het door hem verschuldigde inlegbedrag conform de bepalingen bij de 
aanmelding bij de aanvang van het lidmaatschap op een daartoe door de Coöperatie 
voor het lid aangehouden ledenrekening.  

5. Dit bedrag zal worden aangewend voor de financiering van de activiteiten van de 
Coöperatie, in het bijzonder de installatie en exploitatie van een of meerdere 
collectieve zonnestroominstallaties als genoemd in artikel 2 a van deze overeenkomst.  

6. De ledenrekening van elk Lid zal worden gecrediteerd voor het in de Coöperatie 
gestorte inleggeld, voor de bedragen gelijk aan de waarde daarvan. 

 
5 - Contributie 
Indien een lid niet overstapt naar het energiebedrijf, welke partner is van de Coöperatie, 
dan is jaarlijkse contributie van € 30,- bij vooruitbetaling verschuldigd.  
 
6 - Duur  
1. Deze overeenkomst is van kracht gedurende het lidmaatschap van de Coöperatie. 
2. Deze overeenkomst eindigt zonder dat opzegging of ontbinding noodzakelijk is op het 

moment dat het Lid ophoudt lid van de Coöperatie te zijn.  
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3. Opzegging of ontbinding van deze overeenkomst aan de zijde van het Lid is 
gedurende de looptijd van deze overeenkomst en het voortduren van het 
lidmaatschap van het Lid uitgesloten. 

7 - Wijzigingen  
Deze overeenkomst kan slechts schriftelijk worden gewijzigd of aangevuld.  
 
8. Aansprakelijkheid 
Het Lid is zich ervan bewust dat de Coöperatie jegens hem geen garanties kan geven ten 
aanzien van de aanleg en exploitatie van door Haarse Zon te realiseren 
zonnestroominstallaties of de nakoming door derden (waaronder leveranciers van 
zonnepanelen, installateurs, overheden, energiebedrijven, eigenaren of exploitanten van 
de onroerende zaken waarop de zonnepanelen zijn geïnstalleerd) van hun verplichtingen. 
De bijdrage van het Lid levert per saldo mogelijk géén (of zelfs een negatief) rendement 
op en wordt mogelijk niet door anderen overgenomen (zelfs ingeval van verhuizing of 
overlijden). Door of namens de Coöperatie gemaakte plannen, prognoses en 
berekeningen kunnen dan ook niet worden beschouwd als toezeggingen of 
voorspellingen. De Coöperatie is niet aansprakelijk voor eventuele schade en verliezen 
tenzij deze rechtstreeks voortkomen uit opzet of grove schuld. Ingeval van 
aansprakelijkheid van de Coöperatie is deze beperkt tot ten hoogste het bedrag waarvoor 
het Lid op dat moment is gecrediteerd op de kapitaalrekening van de Coöperatie. 
 
9 – Diversen 
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.  
 
10 – Kosten 
Behoudens voor zover in deze overeenkomst dan wel de statuten van de Coöperatie of 
het aan deze overeenkomst gehechte reglement uitdrukkelijk anders is bepaald, draagt 
de Coöperatie de kosten, waaronder begrepen de kosten betreffende het verstrekken van 
opdrachten aan externe adviseurs, voortvloeiend uit of betrekking hebbende op de 
totstandkoming en uitvoering van deze overeenkomst.  
 
11 – Toepasselijk recht en forumkeuze 
1.  Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  
2.  Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst zullen in 

eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter de 
Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.  

 
Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud: 
 
Plaats:      Plaats:  
Datum:      Datum:  
 
 
 
 
 
                   
De Coöperatie          Het Lid 
………………………………                        ……………………… 


