Deelnemersreglement Coöperatie ZonSamen U.A.

1 Doel reglement
De Coöperatie ZonSamen U.A., statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te Utrecht,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 83277855 is opgericht bij
notariële akte verleden voor M.G. Vrielink, notaris te Utrecht, op dertig maart tweeduizend
éénentwintig.
In de statuten is in algemene termen beschreven welke rechten en verplichtingen de Coöperatie en
haar leden hebben. In dit reglement zijn deze nader uitgewerkt.
Dit reglement is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 19 november 2021

2 Definities
De onderstaande begrippen uit dit Reglement hebben uitsluitend de navolgende betekenis:
Artikel

Een artikel van dit Reglement;

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 ZonSamen U.A., statutair gevestigd te Utrecht;

Ledenrekening

Waarop het aandeel van een Lid in het kapitaal van de Coöperatie
wordt bijgehouden door de Coöperatie;

Lid

Een Lid-deelnemer van de Coöperatie;

Lidmaatschap

Alle rechten en verplichtingen van een Lid-deelnemer met de
Coöperatie, die voortvloeien uit de Statuten en dit Reglement;

Deelnemersreglement

Dit deelnemersreglement;

Partijen

De Coöperatie en het Lid gezamenlijk;

Statuten

De statuten van de Coöperatie;

Huishoudelijk Reglement

De actueel geldende, door de Coöperatie nader vastgestelde en
vastgelegde regels.
Alle opgenomen definities gelden zowel voor de enkelvoud- als meervoudsvorm.

3 Doel Coöperatie
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 lokale duurzame energiebronnen.
b. Het lokaal op duurzame wijze produceren, doen produceren leveren en doen leveren van
energie, direct of indirect ten behoeve van de leden, alles in de ruimste zin;
c. Het bevorderen van energiebesparing door haar leden;
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d. De verwerving, oprichting en exploitatie van een of meerdere duurzame productieinstallatie(s);
e. Het verkrijgen en behouden van de Aanwijzing, zomede al hetgeen met bovenstaande
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

4 Verplichtingen Coöperatie
De Coöperatie is tegenover het Lid verantwoordelijk voor:
4.1 De uitvoering van Projecten, waaronder het laten installeren en onderhouden, en algemene zorg
voor de correcte werking van één of meer Productie-Installaties.
4.2 Het verzenden of publiceren van documenten waarvan inzage door het Lid noodzakelijk is of
waartoe het Lid wettelijk recht van inzage heeft.

5 Garanties van het Lid
Het Lid garandeert de Coöperatie dat het Lid akkoord gaat met de Statuten van de Coöperatie zoals deze
gepubliceerd staan op de website: www.zonsamen.nl

6 Inbreng
6.1

6.2

Het Lid zal eenmalig een bedrag van EUR 1,= betalen aan de Coöperatie voor deelname. Dit
bedrag zal worden aangewend voor de financiering van de activiteiten van de Coöperatie, in het
bijzonder voor de verwerving, oprichting en exploitatie van een of meerdere duurzame Productieinstallatie(s) als een van de activiteiten van de Coöperatie. In het bijzondere geval betreft het de
exploitatie van het project waarvoor het lid zich heeft ingeschreven.
Door betaling van het eenmalige bedrag op de bankrekening: ten name van Coöperatie
ZonSamen U.A. te Utrecht, met vermelding van naam, postcode en huisnummer, en door de
ondertekening van dit deelnemersreglement is het Lidmaatschap geformaliseerd.

7 Duur lidmaatschap
7.1
7.2

7.3
7.4

Dit reglement is van kracht voor de periode dat het Lid lid-deelnemer is van de Coöperatie.
De rechten en verplichtingen uit dit reglement eindigen zonder dat opzegging of ontbinding
noodzakelijk is, en zonder dat de Coöperatie aansprakelijk kan worden gehouden voor enige
schade op het moment dat het Lid ophoudt lid van de Coöperatie te zijn;
Opzegging of ontbinding van dit Reglement aan de zijde van het Lid is gedurende de looptijd van
het lidmaatschap en het voortduren van het Lidmaatschap van het Lid uitgesloten.
Beëindiging van het lidmaatschap van de zijde van het Lid, en de bijbehorende voorwaarden,
waaronder teruggave van het Inleggeld, zijn geregeld in de Statuten.

8 Wijzigingen
Dit Reglement kan slechts schriftelijk worden gewijzigd of aangevuld nadat de wijziging of aanvulling is
goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering.

9 Diversen
9.1

Voor zover in dit Reglement niet anders is vastgelegd, gelden de bepalingen volgens Statuten en
Huishoudelijk Reglement van de Coöperatie;
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9.2

9.3

De ongeldigheid of nietigheid van enige bepaling van dit Reglement tast de geldigheid van de
overige bepalingen van dit Reglement niet aan. Partijen vervangen de ongeldige dan wel nietige
bepaling door een bepaling waarvan de rechtsgevolgen, gelet op het doel en de strekking van dit
Reglement, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van de ongeldige of nietige bepaling.
Indien er strijd is tussen dit Reglement en de Statuten, dan gaat dit Reglement voor, behoudens
wettelijke voorschriften.

10 Kosten
Behoudens voor zover in dit 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 dit Reglement.

11 Toepasselijk recht en forumkeuze
11.1 Op dit Reglement en de overeenkomst lid-deelnemer is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van dit Reglement zullen worden beslecht door
de bevoegde rechter.

Coöperatie ZonSamen U.A.
Leidse Rijn 55 3454 PZ De Meern
www.Zonsamen.nl| info@zonsamen.nl
KvK: 83277855

Pagina 3 van 3

