Algemene bepalingen ledenovereenkomst
1. De toetredende persoon (het “Lid”)
en
2. Coöperatie Blijstroom Nolensstraat U.A., gevestigd te Goudsesingel 76, 3011 KD te Rotterdam, KvKnummer 77832124 (hierna: de “Coöperatie”)
Het Lid en de Coöperatie worden hierna in gezamenlijk aangeduid met “Partijen”

OVERWEGEN DAT:
A.

Het Lid via de website van de Coöperatie zich aangemeld heeft als Lid van de Coöperatie en deze
aanmelding geaccepteerd is door de Coöperatie.

B.

De Coöperatie is opgericht bij notariële akte op 12 april 2020.

C.

Het Lid aldus lid is geworden van de Coöperatie;

D.

In dit document staan de voorwaarden die van toepassing zijn op het lidmaatschap van het Lid, in
aanvulling op de specifieke voorwaarden overeengekomen bij de aanmelding en op hetgeen in
de Statuten van de Coöperatie is bepaald (deze “Overeenkomst”).

VERKLAREN EN KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:
1. Definities
1.1

De onderstaande begrippen uit de Overeenkomst hebben uitsluitend de navolgende betekenis:

-

Aanwijzing: de aanwijzing van de Coöperatie als bedoeld in artikel 59a van de Wet belastingen
op milieugrondslag;

-

Artikel: een artikel van deze Overeenkomst;

-

Algemene Ledenvergadering: het orgaan van de Coöperatie dat wordt gevormd door de Leden
dan wel een bijeenkomst van Leden (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met
vergaderrechten;

-

Coöperatie: Coöperatie Blijstroom Nolensstraat U.A., statutair gevestigd te Rotterdam;

-

Energieleverancier: bedrijf dat energie levert aan kleinverbruikers op basis van een vergunning
van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).
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-

Energiepartner: de Energieleverancier waarmee Coöperatie Blijstroom B.A. een
samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten teneinde de korting op de energiebelasting in het
kader van de Regeling Verlaagd Tarief te verrekenen.

-

Inbreng: het bedrag dat het Lid in de Coöperatie brengt;

-

Ledenrekening: de rekening in de boeken van de Coöperatie voor het Lid, waarop het aandeel
van een Lid in het kapitaal van de Coöperatie wordt bijgehouden;

-

Lid: een Lid van de Coöperatie;

-

Lidmaatschap: alle rechten en verplichtingen van een Lid met de Coöperatie, die voortvloeien
uit de Statuten en deze Overeenkomst;

-

Overeenkomst: deze ledenovereenkomst;

-

Paneeldeel: een deel van de Inbreng ter waarde van 200 (tweehonderd) euro.

-

Partijen: de Coöperatie en het Lid gezamenlijk;

-

Postcodesysteem: het postcodesysteem, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel j, van de
Postwet 2009, dat wordt gebruikt door de verlener van de universele postdienst, bedoeld in
artikel 2, eerste lid, onderdeel g, van de Postwet 2009;

-

Postcodegebied: een gebied waarbinnen de postcodes in het postcodesysteem beginnen met
hetzelfde getal van vier cijfers;

-

Postcoderoos: een Postcodegebied, alsmede de direct aangrenzende Postcodegebieden

-

Regeling Verlaagd Tarief: de regeling op basis van de Wet belastingen op milieugrondslag
(artikel 47 en 59a, 59b en 59c), de daarop gebaseerde Uitvoeringsregeling (artikel 19a en 19b) en
het daarop gebaseerde Uitvoeringsbesluit (artikel 21b), op basis waarvan kleinverbruikers die
zich verenigen in een coöperatie, die investeert in productie van groene stroom in hun
Postcoderoos 15 jaar lang over de eerste 10.000 kWh per jaar geen energiebelasting hoeven te
betalen over hun aandeel in de via de coöperatie opgewekte groene stroom.

-

schriftelijk: bij brief, telefax, e-mail, of door een op andere wijze langs elektronische weg
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van de verzender met
afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;

-

Statuten: de statuten van de Coöperatie als deze van tijd tot tijd gewijzigd.

1.2 Alle opgenomen definities gelden zowel voor de enkelvoud- als meervoudsvorm.

2. Doel
2.1

De Coöperatie heeft ten doel het bewerkstelligen van economische interactie tussen de
Coöperatie en de Leden en het voorzien in de stoffelijke behoeften van de Leden door middel
van:
(a) het stimuleren van het gebruik van duurzame energiebronnen en het zuiniger omgaan met
energie;
(b) het toegankelijk maken van deelname aan de energietransitie voor een brede groep
Rotterdammers;
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(c)

(d)
(e)
(f)

(g)

(h)

het 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 en al hetgeen daartoe behoort of daaraan bevorderlijk kan zijn;
de verwerving, oprichting en exploitatie van een of meerdere duurzame
Productie-installatie(s) binnen een Postcodegebied of aangrenzend Postcodegebied;
het verkrijgen en behouden van de Aanwijzing;
de mogelijke uitoefening van het lidmaatschap in een koepelcoöperatie die de realisatie van
de doelstellingen van de Coöperatie ondersteunt en bevordert, zodra de Algemene
Ledenvergadering hier, op voorstel van het Bestuur, toe besluit;
het onderhouden van een positieve, collegiale relatie met de coöperatie: Coöperatie
Blijstroom B.A., statutair gevestigd te Rotterdam, met adres Van der Sluysstraat 101-B,
3033 SH Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 61619671, onder
andere middels het informeren van de coöperatie: Coöperatie Blijstroom B.A., voornoemd,
als ware zij lid van de Coöperatie, de permanente toekenning van spreekrecht tijdens de
algemene vergaderingen van de Coöperatie als bepaald in artikel 19.7 van deze statuten en
het onderhouden van wederzijds bestuurlijk contact;
alle andere activiteiten die aan het doel van de Coöperatie bevorderlijk zijn.

3. Inbreng
3.1

Het Lid is een Lid als bedoeld in de Statuten en zal een Inbreng in de Coöperatie doen ter hoogte
van het aantal Paneeldelen dat is ingevuld bij de aanmelding op de website vermenigvuldigd
met € 200.

3.2

Het Lid betaalt deze Inbreng bij aanvang van het Lidmaatschap. Hierbovenop betaalt het Lid bij
aanvang van het Lidmaatschap een bedrag van 21% van de Inbreng. Dit bedrag wordt door de
Coöperatie gebruikt voor de financiering van de BTW en wordt binnen zes maanden na betaling
of zoveel later als het bedrag door de Coöperatie wordt terug-ontvangen van de fiscus
terugbetaald aan het Lid.

3.3

De Ledenrekening van het Lid zal worden gecrediteerd voor de Inbreng overeenkomstig Artikel
4 van deze Overeenkomst.

3.4

De Inbreng wordt uitgedrukt in een aantal Paneeldelen.

3.5

De Inbreng wordt aangewend voor de financiering van installaties voor de productie van lokale
groene stroom.

3.6

De Inbreng door het Lid wordt gemaximeerd zodanig dat het Lid voor niet meer dan 85% van zijn
jaarlijkse stroomverbruik in aanmerking komt voor toepassing van de Regeling Verlaagd Tarief.
Het inschrijfformulier biedt ondersteuning bij het bepalen van de maximale Inbreng dan wel het
maximum aantal Paneeldelen.

3.7

De Inbreng maakt deel uit van het eigen vermogen van de Coöperatie.

4. Ledenrekening
4.1

De Coöperatie houdt in haar administratie voor het Lid een Ledenrekening aan, waarop de
Inbreng (omvang en datum/data van storting) van een Lid in de Coöperatie krachtens de met
hem gesloten Ledenovereenkomst wordt bijgehouden.
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4.2

De omvang van de Inbreng bepaalt het aantal kilowattuur (kWh) waarvoor het Lid in aanmerking
komt voor toepassing van de Regeling Verlaagd Tarief.

4.3

Een Ledenrekening kan alleen worden overgedragen tezamen met het corresponderende
Lidmaatschap als bepaald in de Statuten.

4.4

Bij beëindiging van het Lidmaatschap door opzegging dan wel overdracht heeft het Lid recht op
uitkering van het saldo van de Ledenrekening. De daadwerkelijke betaling geschiedt op een door
het bestuur te bepalen tijdstip. Dit tijdstip is uiterlijk het moment dat ook de Leden wiens
Lidmaatschap niet is geëindigd een uitkering van hun toerekenbare kapitaal ontvangen.

4.5

Bij beëindiging van het Lidmaatschap door opzegging dan wel overdracht binnen de periode van
vijftien (15) jaren na het verkrijgen van de Aanwijzing kan de Coöperatie administratiekosten in
rekening brengen bij het Lid. Deze administratiekosten worden in mindering gebracht op (de
uitkering van) het saldo van de Ledenrekening.

5. Ledenverklaring, korting energiebelasting en administratiekosten
5.1

De Coöperatie geeft voor elk Lid jaarlijks een Ledenverklaring af waarin wordt vermeld voor
hoeveel kilowattuur (kWh) het Lid in aanmerking komt voor toepassing van de Regeling
Verlaagd Tarief.

5.2

Het Lid verplicht zich om bij zijn aanvraag tot toelating te vermelden bij welke
Energieleverancier het Lid klant is. Voorts verplicht het Lid zich om gedurende de duur van het
Lidmaatschap wanneer het Lid wijzigt van Energieleverancier de Coöperatie hiervan tijdig op de
hoogte te stellen.

5.3

Het Lid verplicht zich tot betaling van een vergoeding van € 30,- inclusief BTW op jaarbasis
gedurende de periode dat hij gebruik maakt van de Regeling Verlaagd Tarief en geen klant is van
de Energiepartner. Dit bedrag is nodig voor de extra administratiekosten die in dat geval door de
Coöperatie dienen te worden gemaakt.

5.4

Het Lid verleent met het tekenen van deze Overeenkomst de Coöperatie toestemming tot
automatische incasso van de volgens het voorgaande lid verschuldigde administratiekosten.

6. Duur
6.1

Deze Overeenkomst treedt in werking onder de opschortende voorwaarde van schriftelijke
bevesting van toelating door het bestuur van de Coöperatie.

6.2

Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode dat het Lid lid is van de Coöperatie.

6.3

Deze Overeenkomst eindigt zonder dat opzegging of ontbinding noodzakelijk is op het moment
dat het Lid ophoudt lid van de Coöperatie te zijn.

6.4

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.

6.5

Indien het Lidmaatschap wordt overgedragen aan een nieuw Lid wordt deze Overeenkomst
geacht daarmee ook overgedragen te zijn aan dit nieuwe Lid.
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7. Wijzigingen
7.1

Deze Overeenkomst kan slechts schriftelijk met wederzijdse instemming van Partijen worden
gewijzigd. Indien een Lid om welke reden dan ook geen gehoor geeft aan een verzoek om
goedkeuring, inclusief doordat het Lid de Coöperatie niet op de hoogte heeft gebracht van haar
meest actuele gegevens, behoudt de Coöperatie zich het recht voor om deze Overeenkomst en
daarmee het Lidmaatschap eenzijdig op te zeggen nadat er zes weken zijn verstreken en de
Coöperatie het Lid minstens één maal telefonisch en twee maal schriftelijk getracht heeft te
contacteren.

8. Geheimhouding
8.1

De Coöperatie zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het lid informatie
welke betrekking heeft op de inhoud van deze Overeenkomst direct of indirect publiceren,
vrijgeven of anderszins voor derden toegankelijk maken. Indien openbaring noodzakelijk is op
grond van enige op een partij rustende (i) wettelijke verplichting, (ii) regel van de beurs, (iii)
reglement of (iv) een uitspraak van een rechter of een bevoegd overheidsorgaan, is geen
voorafgaande schriftelijke toestemming vereist, maar zal de betreffende partij vooraf met de
andere partij overleggen.

9. Diversen
9.1

Deze Overeenkomst bevat, naast hetgeen ter zake is vastgelegd in de Statuten, de gehele
overeenkomst tussen Partijen en vervangt alle eerdere, schriftelijke of mondelinge,
overeenkomsten met betrekking tot hetzelfde onderwerp.

9.2

Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar zou zijn, laat dit de
geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling uit deze Overeenkomst onverlet. Een
dergelijke ongeldige of niet afdwingbare bepaling zal worden vervangen of geacht worden te
zijn vervangen door een bepaling die geacht wordt geldig en afdwingbaar te zijn en waarvan de
interpretatie de strekking van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling zo dicht mogelijk
benadert.

10. Aansprakelijkheid
10.1 De Coöperatie noch (de leden van) het bestuur van de Coöperatie is aansprakelijk jegens de
Leden voor enige schade als gevolg van een verminderde elektriciteitsopbrengst van de energieopwekkingsinstallatie, om wat voor reden dan ook. Voor zover de Coöperatie of (de Leden van)
het bestuur van de Coöperatie wel aansprakelijk zouden zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt
tot de hoogte van de uitkering van een eventuele bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

11. Kosten
11.1 Behoudens voor zover in deze Overeenkomst 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.
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12. Toepasselijk recht en forumkeuze
12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst zullen worden
beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

13. Ontbinding
13.1 Indien de Coöperatie het op enig moment niet realistisch acht dat voor of op 1 oktober 2020 met
een zodanig voldoende aantal leden een Ledenovereenkomst is afgesloten dat exploitatie van
de energie-opwekkingsinstallatie mogelijk wordt, heeft de Coöperatie het recht tot
onvoorwaardelijke ontbinding van deze Ledenovereenkomst. Bij ontbinding zullen alle leden
hier schriftelijk van op de hoogte gesteld worden. De eventueel aanbetaalde Inbreng van de
Leden wordt teruggestort op de rekening van de Leden.
13.2 Indien het Lid de betaling van de Inbreng niet of niet tijdig voldoet, heeft de Coöperatie het
recht tot onvoorwaardelijke ontbinding van deze Ledenovereenkomst.
13.3 Indien zes (6) maanden na toelating van het Lid tot de Coöperatie de productie van groene
stroom met de installatie die het Lid door zijn Inbreng mede mogelijk maakt nog niet is gestart
heeft het Lid recht tot onvoorwaardelijke ontbinding van deze Ledenovereenkomst.
13.4 Deze overeenkomst kan door het Lid binnen twee weken na ondertekening worden ontbonden
wanneer het Lid uiterlijk 14 kalenderdagen na de datum van ondertekening een verzoek tot
ontbinding mailt aan leden@blijstroom.nl.
13.5 Ontbinding van de overeenkomst leidt niet tot enige aansprakelijkheid van de Coöperatie jegens
het Lid.
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