
1 
 

Bijlage bij de ledenovereenkomst 310 zonnepanelenpark Sunbrouck 
 
Overwegingen: 
 

 De energiecoöperatie SunBrouck is opgericht bij notariële akte op 23-10-2017. 

 SunBrouck wil door middel van zonnepanelen lokaal en duurzame energie  opwekken ten 
behoeve van de 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. 

 SunBrouck gaat 1.800 zonnepanelen plaatsen op circa 2 ha. grond aan de Industrieweg te 
Zuidbroek, zonnepanelenpark Sunbrouck. 

 Het lid ondersteunt de doelstellingen van SunBrouck. 

 Partijen in deze ledenovereenkomst voorwaarden en condities wensen neer te leggen in 
aanvullingen op het lidmaatschap. 

 
 
Verklaren overeen te komen dat 
 
 
1.  Inbreng 

 
1.1. Het lid zal voor haar deelname in de coöperatie een bedrag ter grootte van : € 310,00 per       

zonnepaneel als inbreng storten in energiecoöperatie SunBrouck. 
1.2. Het lid zal de in artikel 1.1. omschreven inbreng storten binnen twee (2) weken na een 

verzoek daartoe vanuit de coöperatie. 
1.3. De storting zal worden voldaan op de door SunBrouck aangehouden rekeningnummer: NL 20 

TRIO 0338 7520 99, ten name van Energiecoöperatie SunBrouck U.A. onder vermelding van 
het adres waar vanuit het lid met zijn EAN-code deelneemt. 

 
 
2. Toerekening opgewekte elektriciteit 
 

2.1. De inbreng beschreven in artikel 1.2 wordt aangewend voor de verwerving en de realisatie 
van de productie-installatie, alsmede voor de uit het realiseren en functioneren van het 
project voortvloeiende kosten. 

2.2. De opgewekte elektriciteit in kWh van deze productie-installatie wordt – in het kader van de 
Regeling Verlaagd Tarief – door SunBrouck toegerekend aan de leden en geeft indien is 
voldaan aan de wettelijk voorwaarden recht op een energiebelasting-korting op de 
energienota van het betreffende lid. 

2.3. De toerekening per lid vindt plaats door het in betreffende opwekjaar in totaal 
geproduceerde elektriciteit in kWh’s te delen door het totaalaantal zonnepanelen en 
vervolgens te vermenigvuldigen met het aantal door het lid in de ledenovereenkomst 
afgenomen zonnepanelen. 

2.4. SunBrouck verstrekt jaarlijks een opgave van de hoeveelheid opgewekte elektriciteit over 
dat jaar dat kan worden toegerekend, als bedoeld in artikel 19 lid 6 Uitvoeringsbesluit 
belastingen op milieugrondslag. 

2.5. 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 
volledige maanden dat het lid heeft deelgenomen in Sunbrouck. 

 
 
3. Ledenrekening en uittreding 
 
       3.1. SunBrouck houdt in haar boeken voor het lid een ledenrekening aan. 
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       3.2. Een ledenrekening kan alleen worden overgedragen tezamen met het corresponderende 
      lidmaatschap als bepaald in de statuten van SunBrouck, mits SunBrouck hiervoor schriftelijk 

toestemming heeft verleend. 
       3.3. Bij verhuizing van het lid buiten het door de belastingdienst aangewezen Postcodegebied als 
               bedoeld in artikel 47 lid 1 sub z Wet belastingen op milieugrondslag en bij overlijden van het 
               lid, kan het lid of kunnen zijn nabestaanden een openstaande ledenrekening zoals bedoeld 
               in artikel 3.1. teruggestort krijgen tegen de dan geldende waarde van de ledenrekening. 
       3.4. De kosten voor het terugstorten van het ledenkapitaal komen voor rekening van het lid. 
 
 
4. Duur 
 
        4.1 Deze overeenkomst eindigt zonder dat opzegging noodzakelijk is indien de nog op te richten 
              coöperatie wordt opgeheven. 
 
 
5. Wijzigingen 
 
        5.1 Deze overeenkomst kan slechts schriftelijk worden gewijzigd. 
 
 
6. Diversen 
 

6.1. De overeenkomst komt tot stand indien en zodra deze overeenkomst rechtsgeldig door of 
namens partijen is ondertekend. 

6.2. 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, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van de 
ongeldige of nietige bepaling.  

6.3. Het lid dat deelneemt in zonnepanelenpark SunBrouck zal zodra de energieopwekking 
gestart is en er een nieuwe coöperatie is opgericht onder dezelfde voorwaarden als in deze 
overeenkomst collectief lid worden van de nieuwe coöperatie. 

6.4. Indien er strijd is tussen deze overeenkomst en de statuten van SunBrouck gaat deze 
overeenkomst voor. 


