Participatieovereenkomst Energiecoöperatie Duurzaam Bedum
en aanmelding bij Energie VanOns
Contractnummer: ………………
Participatienummers: ………………
(in te vullen door de coöperatie)

ONDERGETEKENDEN:

(1)
Coöperatie Duurzaam Bedum statutair gevestigd te Bedum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen hierna te noemen; de “Coöperatie”;
(2)

Uw gegevens

Achternaam

  : …………………………………………………

Voorletters

Leveringsadres

  : …………………………………………………

Geboortedatum: ……….l…..…...l….……….

Postcode

  : ……………………………...

Woonplaats :……………………………………

Telefoonnummer

  : …………………………………………………

E-mailadres

  : …………………………………………………

        

:  ……….   Man / Vrouw

Postadres (Alleen in te vullen wanneer uw postadres afwijkt van uw leveringsadres)
Postadres

  : ………………………………………………………………………..

Postcode

  : ……………………………...

        Woonplaats :…………………………………………………

hierna te noemen: het “Lid”;
Stroom EAN-code Lid*:
*De stroom EAN-code staat vermeld op de factuur van uw huidige energieleverancier

Gewenst verbruik (kWh)

Normaal:  …………………….

Huidig aantal zonnepanelen op eigen dak

:  ………….

Dal:  …………………….

OVERWEGEN DAT:
•De Coöperatie door middel van zonnepanelen en/of windmolens lokaal duurzame energie gaat
opwekken ten behoeve van haar leden met toepassing van de wettelijke Regeling Verlaagd Tarief
ex artikel 59a t/m 59c Wet belasting op milieugrondslag, beter bekend onder de naam
Postcoderoosregeling.
•Het Lid de doelstellingen van de Coöperatie ondersteunt, lid wil worden van de Coöperatie en
van huidige energieleverancier overstapt naar Energie VanOns.
•Partijen zich er van bewust zijn dat voor deze activiteit geen vergunning of prospectusplicht is
vereist van de AFM (Autoriteit Financiële Markten).
VERKLAREN EN KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:
1.
Doel
De Coöperatie heeft ten doel lokaal duurzame energie op te wekken en deze tegen gunstige voorwaarden aan
de leden van de Coöperatie aan te bieden.
2.
Toerekening opgewekte elektriciteit
2.1
De bijdrage als beschreven in artikel 3 wordt aangewend voor de verwerving en de realisatie van de
productie-installatie, alsmede de financiering van de activiteiten van de Coöperatie.
2.2
De opgewekte elektriciteit van deze productie-installatie wordt in het kader van de Regeling Verlaagd
Tarief toegerekend door de Coöperatie aan de deelnemers en geeft, indien is voldaan aan de wettelijke voorwaarden, recht op een energiebelastingkorting op de energienota van het betreffende Lid.
2.3
Door Lid te worden van de Coöperatie stapt Lid over van huidige energieleverancier naar Energie
VanOns. Energie VanOns regelt voor u het opzeggen van uw huidige energieleverancier. U ontvangt van
Energie VanOns, op uw e-mailadres, een bevestiging van uw aanmelding en aanvullende informatie over uw
contract. U heeft 14 dagen bedenktijd. Annulering van uw contract kan binnen deze 14 dagen middels de mail
(info@energievanons.org) of telefoon (085-0160111). Wanneer Energie VanOns geen bericht van u ontvangt,
wordt de overstapprocedure in gang gezet.

3.
Kosten en verlaagd tarief
3.1
Als Lid hoeft u niet vooraf te investeren in zonnepanelen of certificaten.
3.2
Als Lid krijgt u korting op de energiebelasting die door Energie VanOns wordt verrekend op uw
energierekening.
3.3
Als Lid betaalt u € 10,00 per zonnepaneel per jaar aan contributie. Hiermee betaalt de Coöperatie
rente, aflossing en onderhoud van de investeringen en diverse verzekeringen. De contributie wordt door
Energie VanOns in rekening gebracht op uw energierekening.
4.
Duur
4.1
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode dat u Lid bent van de Coöperatie.
4.2
Deze overeenkomst eindigt zonder dat opzegging noodzakelijk is, indien de Coöperatie wordt
opgeheven.
5.
Diversen
5.1
De Statuten van de Coöperatie en het huishoudelijk reglement zijn leidend voor deze overeenkomst. Deze kunt u inzien en downloaden op de website www.duurzaambedum.nl.
5.2
Deze overeenkomst komt tot stand indien en zodra deze overeenkomst rechtsgeldig door of namens Partijen is ondertekend.
6.
Uw aanmelding bij Energie VanOns
Naam
:
Energie VanOns
Postadres
:
Antwoordnummer 631, 9700 WB Groningen
KvK-nummer
:
57780609
Telefoon
:
085-0160111
Mailadres
:
info@energievanons.org
U wenst het volgende product / de volgende producten af te nemen:
☐ Groene stroom 		
☐ CO2-gecompenseerd gas     
U wenst het volgende contract af te sluiten:

  Verbruik:  …………………….

☐ Vaste looptijd 1 jaar

Gewenste ingangsdatum *:
☐ Zo snel mogelijk    ☐ per ... - ... - 20....
				
(* Na ontvangst van het door u ondertekende formulier, ontvangt u van ons de definitieve ingangsdatum
van uw contract.)

Betaalwijze
IBAN-nummer

:   …………………………………………………

Tenaamstelling van het rekeningnummer

:    …………………………………………………

U wenst te betalen middels:

☐ Automatische incasso *

				☐ Handmatige overschrijving **
*    Het lidmaatschap zal worden geïnd door Duurzaam Bedum, de kosten voor energie door Energie Van Ons.
**  Voor betaling middels handmatige overschrijving brengt Energie VanOns € 2,- (incl. btw) administratiekosten per factuur in rekening.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend in ………………………. (plaats) op ……………………(datum)
Het Lid							Coöperatie Duurzaam Bedum
voor deze:
Voor deze:
………..………………………………………………(Handtekening)

…………………………………………………… (voorzitter)

…………………………………………………………(Naam)

……………………………………………………(secretaris)

