
 Pagina 1/3 
 

Coöperatie Best Energie U.A.”  

 

Contractnummer: _    __________________________________ 

 

Participatieovereenkomst type A (zoals omschreven in het participatie regelement) 

Partijen: 

(1) “”Coöperatie Best Energie U.A.” Kvk-nummer: 77149505 gevestigd 

 

Aan de Twijnder 1 te 5683 MZ Best , hierna te noemen BEST ENERGIE, 

 

(2) Naam: 

 

Adres: 

 

Hierna te noemen: het Lid 

 

Overwegingen: 

• BEST ENERGIE is opgericht bij notariële akte op 27.01.2020; 

• BEST ENERGIE door middel van zonnepanelen 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; 

• In verband hiermee door BEST ENERGIE zonnepanelen geplaatst zullen worden op het dak 

aan Hagelaarweg 25 te 5684 NW  Best (project Zonnedak Raaijmakers) 

• Het Lid de doelstellingen van BEST ENERGIE ondersteunt, en lid wil worden van BEST 

ENERGIE en wil participeren in BEST ENERGIE om onder andere bovengenoemd project 

mogelijk te maken; 

• Partijen in deze participatieovereenkomst voorwaarden en condities wensen neer te leggen 

in aanvullingen op het lidmaatschap;  

Verklaren overeen te komen dat; 
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1 BEST ENERGIE heeft als doel: 

1.1 De stoffelijke belangen van haar leden te dienen door overeenkomsten te sluiten 

namens haar leden in het bedrijf dat zij ten behoeve van haar leden uitoefent, van en 

voor de inwoners van Best en haar directe omgeving. 

1.2 Het bevorderen van de productie en het gebruik van duurzame energie. 

1.3 Het bevorderen van het efficiënt gebruik van duurzame hulpbronnen. 

1.4 Het op milieuvriendelijke wijze produceren van energie, direct of indirect in het belang 

van haar leden. 

1.5 De Coöperatie kan haar werkkring ook tot derden uitstrekken, mits dit niet in zodanige 

mate geschiedt dat de overeenkomsten met de leden voor haar bedrijf van 

ondergeschikte betekenis worden. 

 

De Coöperatie tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

1.6 Het oprichten en in werking houden van een of meer duurzame energie productie-

installaties en/of andere duurzame productiemiddelen. 

1.7 Het samenwerken met verwante organisaties. 

1.8 Deelneming in andere vennootschappen. 

2 Inbreng 

2.1 Het Lid wil participeren in de activiteiten van BEST ENERGIE  met ….. participaties type 

A en daarmee ook lid worden van de coöperatie. Met deze participaties zal onder 

meer geïnvesteerd worden in Zonnedak Raaijmakers. 

2.2 De inschrijving op de participaties type A staat open tot 30 juni 2020. De coöperatie 

kan deze inschrijftermijn verkorten indien de inschrijving eerder overtekend is.  

2.3 Het lid krijgt na sluiting van de inschrijving bevestiging van de aantallen toegewezen 

participaties. Nadat het lid de bevestiging heeft ontvangen over het aantal toegewezen 

participaties is de overeenkomst definitief.  

2.4 Nadat het Lid bevestiging heeft gekregen van het aan hem/haar toegewezen aantal 

participaties dient het daarvoor verschuldigde bedrag (aantal toegewezen participaties 

* EUR 275) binnen twee weken te worden gestort op de rekening van BEST ENERGIE. 

Het Lid zal daarvoor van de coöperatie een factuur ontvangen.  

2.5 De waarde van de participatie zal gedurende de looptijd van 15 jaren jaarlijks lineair 

dalen naar nihil.  

3 Toerekening opgewekte elektriciteit 

3.1 De inbreng beschreven in artikel 2 wordt aangewend voor de financiering van de 

activiteiten van BEST ENERGIE waaronder  de verwerving en de realisatie van de 

zonne-energie-installatie welke gerealiseerd wordt aan de Hagelaarweg 25 te Best,  

3.2 De opgewekte elektriciteit van deze productie–installatie wordt – in het kader van de 

Regeling Verlaagd Tarief – toegerekend door BEST ENERGIE aan de leden en geeft 

indien is voldaan aan de wettelijk voorwaarden recht op een energiebelastingkorting 

op de energienota van het betreffende lid. 

3.3 De toerekening per Lid vindt plaats door de totale in een betreffende opwekjaar 

geproduceerde elektriciteit in kWh’s te delen door het aantal totale participaties type 

A uitgegeven voor project Zonnedak Raaijmakers en de uitkomst vervolgens te 
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vermenigvuldigen met het aantal in artikel 2.1 vermelde afgenomen zonparticipaties 

van het betreffende Lid. 

3.4 BEST ENERGIE verstrekt jaarlijks een opgave van de hoeveelheid opgewekte 

elektriciteit welke over dat jaar wordt toegerekend, als bedoeld in artikel 19b lid 6 

Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag. 

3.5 Mocht het Lid gedurende het productiejaar haar lidmaatschap beëindigen, dan wordt 

de opgewekte elektriciteit over dat jaar toegerekend aan het Lid naar rato van het 

aantal maanden dat het Lid heeft deelgenomen in BEST ENERGIE. 

3.6 Bij de toerekening als bedoeld in artikel 3.5., tellen alleen de maanden waarin het Lid 

de gehele maand lid was van BEST ENERGIE, mee voor de toerekening van de 

opgewekte elektriciteit in het betreffende productie jaar. 

3.7 De opgewekte elektriciteit zal worden toegerekend aan het volgende 

elektriciteitsaansluiting van het Lid EAN-code:* (in te vullen door lid) 

                  

*De EAN-code staat vermeld op de factuur van uw energieleverancier 

 

4 Ledenrekening en uittreding 

4.1 Voor de inbreng beschreven in artikel 2 houdt BEST ENERGIE in haar boeken voor het 

Lid een ledenrekening aan. 

4.2 Een participatie kan alleen worden overgedragen tezamen met het corresponderende 

lidmaatschap als bepaald in het participatie-regelement van BEST ENERGIE, mits BEST 

ENERGIE hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend. 

4.3 Participaties Type A kunnen niet worden terugbetaald door de coöperatie, omdat het 

fiscale voordeel niet genoten kan worden door de coöperatie 

5 Ingangsdatum Duur 

5.1 Het lidmaatschap vangt aan nadat de inbreng zoals hierboven omschreven is gestort 

op de rekening van BEST ENERGIE.  

5.2 De participaties Type A hebben een looptijd van 15 jaren vanaf de datum waarop de 

installatie zonnepanelen in gebruik wordt genomen. 

6 Wijzigingen  

6.1 Deze overeenkomst kan slechts schriftelijk worden gewijzigd. 

7 Diversen 

7.1 De overeenkomst bevat, naast hetgeen ter zake is vastgelegd in de statuten van BEST 

ENERGIE, de gehele overeenkomst tussen partijen en vervangt alle eerdere, 

schriftelijke of mondelinge, overeenkomst met betrekking tot het hetzelfde 

onderwerp. 

7.2 Het Lid is bekend met het feit dat er een overeenkomst moet zijn tussen BEST ENERGIE 

en zijn of haar energieleverancier om in aanmerking te komen voor de teruggaaf van 

de Energiebelasting. BEST ENERGIE streeft er naar dat de leden daarvoor aangesloten 

zijn bij één energieleverancier waar BEST ENERGIE afspraken mee maakt.  
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7.3 De overeenkomst komt tot stand indien en zodra deze overeenkomst rechtsgeldig 

door of namens partijen is ondertekend. 

7.4 Indien er strijd is tussen deze overeenkomst en de statuten van BEST ENERGIE en/of 

het participatie-reglement, dan gaan de statuten en het participatiereglement van 

BEST ENERGIE voor. 

  

Aldus overeengekomen en ondertekend in op 

Coöperatie Best Energie U.A.: 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 Het Lid: 
 
 
 

Naam: 
 
 

 

 

Bijlage 

1) Afschrift meest recente eindfactuur elektriciteitsnota Lid 

2) Een kopie van het participatiereglement. 

3) investeringsmemorandum 

 

 

 

 

 

 


