Belangrijkste informatie over de belegging

Zoncertificaten Zonneproject Den Heuvel

Dit document is opgesteld op 18 juni 2021.
Dit document helpt u de risico’s, de kosten, en het rendement van de belegging
beter te begrijpen.
Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst.

Wat wordt er aangeboden en door wie?
De Zoncertificaten van Zonneproject Den Heuvel worden aangeboden door Coöperatie
Vrijstad Energie B.A. De aanbieder is tevens de uitgevende instelling van de zoncertificaten.
De uitgevende instelling is Coöperatie Vrijstad Energie B.A.
De uitgevende instelling is de initiatiefnemer van het Zonneproject Den Heuvel. Zonneproject
Den Heuvel wordt gerealiseerd voor de opwek van zonnestroom door middel van
zonnecollectoren. Coöperatie Vrijstad Energie B.A. biedt beleggers de mogelijkheid hieraan
deel te nemen, mede om het eigenaarschap van burgers in energie-opwekprojecten te
stimuleren.
Zonneproject Den Heuvel is gelegen in Culemborg aan de Rietveldseweg 26A.
De zonnepanelen van Zonneprojecten Den Heuvel zullen worden geëxploiteerd door
Coöperatie Vrijstad Energie B.A., tevens Uitgevende Instelling. Dankzij speciaal hiervoor
ontwikkelde Zoncertificaten geeft Coöperatie Vrijstad Energie B.A. via Zonneproject Den
Heuvel iedereen (die woonachtig is in de van toepassing zijnde postcodegebieden 4101,
4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4112, 4121, 4122, 4145, 4151, 4153, 4196, 4197) de
mogelijkheid om te investeren in deze zonnepanelen en zo mee te profiteren van de zon.
De website van de aanbieder is www.vrijstadenergie.nl

Wat zijn de belangrijkste risico’s voor u als belegger?
Over het algemeen geldt: hoe hoger het aangeboden of verwachte rendement, hoe hoger
het risico.
Het aangeboden of verwachte rendement op de Zoncertificaten (zijnde een achtergestelde
annuïtaire obligatie) is uiteindelijk afhankelijk van de winst die Coöperatie Vrijstad Energie
B.A. met Zonneproject Den Heuvel maakt. Coöperatie Vrijstad Energie B.A. zal niet uit haar
eigen middelen c.q. andere projecten het verwachte rendement steunen.
Uitgangpunt is dat uw investering in het Zoncertificaat in 15 jaar volledig wordt afgelost en de
overeengekomen rente aan u wordt voldaan. Echter de kans bestaat dat de winst uit het
Zonneproject Den Heuvel lager is dan verwacht, of dat er zelfs sprake is van verlies,
hetgeen er toe kan leiden dat u mogelijk minder rente krijgt uitgekeerd of zelfs uw inleg of
een deel daarvan verliest.
De belangrijkste redenen waardoor Coöperatie Vrijstad Energie B.A. mogelijk niet in staat
zal zijn om het aangeboden of verwachte rendement of zelfs uw inleg in Zonneproject Den
Heuvel uit te keren, zijn:
Risico’s door vertraging in de oplevering van het Zonneproject, met als gevolg een
lagere stroomproductie en lagere opbrengst per Zoncertificaat;
Risico’s van extreem lage elektriciteits-prijzen. De SCE-subsidie wordt uitgekeerd op
basis van de gerealiseerde elektriciteitsprijzen. Wanneer deze prijs hoger wordt,
ontvangt Zonneproject Den Heuvel meer subsidie per kWh, en vice versa. Echter,
de SCE-regeling compenseert niet meer bij een drempel elektriciteitsprijs. Dit kan
een effect kan hebben op de opbrengst van het Zoncertificaat;
Risico’s door tegenvallende systeemprestaties, waardoor de project-kasstromen
tegenvallen. De prestaties van het zonnestroomsysteem worden gewaarborgd door
de afgegeven garanties van de fabrikanten. Daarnaast zal er een continue
monitoring plaatsvinden van het systeem, waardoor panelen bij afwijkende
rendementen direct vervangen zullen worden;
Risico’s door hogere kosten voor beheer en onderhoud van het Zonneproject. In de
begroting zijn de onderhoudskosten voor een periode van 15 jaren rekening
gehouden met beheer en onderhoud in de begroting van Zonneproject Den Heuvel.
Toch is er een gering risico van hoger uitvallen exploitatiekosten.
De Zoncertificaten van Zonneproject Den Heuvel zijn niet verhandelbaar op een beurs of
platform en daardoor beperkt verhandelbaar, mede omdat een koper woonachtig moet zijn in
het van toepassing zijnde postcoderoosgebied. Dat betekent dat er mogelijk geen
koper is voor uw Zoncertificaat als u tussentijds van uw obligatielening af wilt. U loopt dan
dus het risico dat u niet op het door u gewenste moment uw geld terug kan krijgen en uw
obligatielening langer aan moet houden of uw Zoncertificaat voor een lagere prijs moet
verkopen.
Er bestaan ook andere belangrijke risico’s. Meer informatie over deze risico’s vindt u in dit
Document onder het kopje “Nadere informatie over de risico’s” op pagina 4.

Wat is de doelgroep van deze belegging?
De Zoncertificaten Den Heuvel worden aangeboden aan iedere Nederlandse ingezetene
boven de 18 jaar (natuurlijk- of rechtspersoon), die woonachtig is in het van toepassing zijn
postcoderoosgebied. Dit gebied bestaat uit de postcodes: 4101, 4102, 4103, 4104,
4105, 4106, 4107, 4112, 4121, 4122, 4145, 4151, 4153, 4196, 4197.
Per adres kan maar 1 (rechts-)persoon deelnemen en dient lid te zijn of te worden van
Vrijstad Energie.
De Zoncertificaten Zonneproject Den Heuvel zijn geschikt voor beleggers die de beschikbare
informatiedocumenten (o.a. dit document, de obligatievoorwaarden, de website en het
informatiememorandum) zorgvuldig hebben gelezen, kennis hebben genomen van de
inhoud en zichzelf voldoende hebben geïnformeerd met betrekking tot de risico’s van het
product en volledige inhoud ervan en, waar nodig, onafhankelijk advies inwinnen teneinde
zich een afgewogen oordeel te vormen omtrent de risico’s verbonden aan de aankoop van
één of meer Zoncertificaten.
Er wordt geadviseerd om niet meer dan 10% van uw vrij belegbare vermogen te investeren
in crowdfunding.
De Zoncertificaten Zonneproject Den Heuvel zijn niet geschikt voor beleggers die niet
kennisnemen van de beschikbare informatiedocumenten, om zichzelf voldoende op de
hoogte te brengen van de betrokken risico’s omtrent de aankoop van een of meer
Zoncertificaten.

Wat voor belegging is dit?
U belegt in een Zoncertificaat Zonneproject Den Heuvel. Dit certificaat staat voor een
achtergestelde obligatielening waarover u jaarlijks rente en linieaire aflossing ontvangt.
De nominale waarde van de Zoncertificaten is € 250.
De intrinsieke waarde van de Zoncertificaten is € 250.
De prijs van de Zoncertificaten is € 250.
Deelname is mogelijk vanaf € 250 (1 Zoncertificaat).
Maximale inleg is € 10.000 (40 Zoncertificaten)
De datum van uitgifte van de Zoncertificaten is de naar verwachting 7-09-2021.
De looptijd van de Zoncertificaten Den Heuvel is 15 jaar na de Startdatum.
De Startdatum is nu bepaald op 1 januari 2022.
De bruto rente op de certificaten is 4% per jaar over de openstaande hoofdsom. Het effectief
rendement gedurende de looptijd is circa 3,8%. De Zoncertificaten kennen formeel geen
bonusrente, maar bij einde looptijd wordt het rendement over het project vastgesteld. Bij een
hoger rendement dan de nu verwachte rente van 4% per jaar wordt het hogere rendement
met een maximum van 6% per jaar aan de deelnemers uitgekeerd. Een eventueel surplus
(boven de 6% per jaar) valt toe aan het vermogen van Vrijstad Energie en hierover zal de
Algemene Leden Vergadering van Vrijstad Energie het doel bepalen.
Meer informatie over het rendement vindt u in dit document onder het kopje
“Nadere informatie”over het rendement” op pagina 6.

Wat zijn de kosten voor u als belegger?
Over uw inleg betaalt u geen emissiekosten, alleen lidmaatschapskosten tenzij u al lid bent
per peildatum 1 juni 2021.
Het is niet mogelijk om Zoncertificaten te verkopen gedurende de looptijd, tenzij met
schriftelijke goedkeuring van Vrijstad Energie.

Waar wordt uw inleg voor gebruikt?
Van elke € 250 van uw inleg wordt € 2,50 gebruikt om de kosten van de uitgifte af te dekken.
€ 247,50 wordt geïnvesteerd in de realisatiekosten (incl. ontwikkelings- en
voorbereidingskosten) en het in gebruik nemen van het Zonneproject.
Uw inleg behoort tot het garantievermogen van Coöperatie Vrijstad Energie B.A., maar
wordt wel separaat geadministreerd. De houders van de Zoncertificaten hebben alleen recht
op rendement uit het Zonneproject De Heuvel. De obligatielening is achtergesteld ten op
zichte van vorderingen van andere schuldeisers.
Meer informatie over het gebruik van de inleg kunt u vinden onder het kopje “Nadere
Informatie over de besteding van de opbrengst”.

Nadere informatie over de belegging
In dit onderdeel van het document vindt u nadere informatie over de aanbieding en
de aanbieder. Hiermee krijgt u meer inzicht in de specifieke risico’s, de kosten, en
het rendement van de aanbieding.
Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst.
Nadere informatie over de aanbieder
De aanbieder is tevens de uitgevende instelling van Coöperatie Vrijstad Energie B.A.
De kerngegevens van zijn als volgt:
Rechtsvorm:
Coöperatie met beperkte aansprakelijkheid
KvK-registratie
66303907
Toepasselijk recht
Nederlands Recht
Adres
Frederik van Eedenlaan 30
4103 WB Culemborg
Contactpersoon
De heer M.G. Ossendrijver
E-mail
info@vrijstadenergie.nl
Website
www.vrijstadenergie.nl
Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling met betrekking tot
Zonneproject Den Heuvel, die vallen uiteen in twee fases:
Realisatie:
Het Zonneproject De Heuvel moet nog gerealiseerd gaan worden. Het project wordt
gerealiseerd op de gebouwen en het terrein van de familie De Raad aan de Rietveldseweg
26A. het project omvat:
- De sanering van het asbest van een aantal schuren en na deze sanering de aanleg
van nieuwe dakbedekking,
- De aanleg van circa 1.200 zonnepanelen op de daken van gebouwen waarvan de
asbest is gesaneerd en de dakbedekking is vernieuwd,
- De aanleg van circa 1.200 zonnepanelen (verticale opstelling) op, en naast deze
gebouwen.
Planning
Volgens de laatste inzichten start de realiatie van het project in oktober 2021 en wordt het
project 1 januari 2022 opgeleverd. Om deze planning te halen is het o.a. van belang dat de
financiële middelen per medio september 2021 voorhanden zijn. Waarna de orders bij de
diverse leveranciers geplaatst kunnen worden. Deze leveranciers begin oktober 2021 de
benodigde materialen kunnen leveren en installeren.Met de diverse leveranciers is al
vooroverleg geweest. De planning is voor hen haalbaar.

Beheer na ingebruikname:
Vrijstad Energie zal
zorgdragen voor de dagelijkse gang van zaken benodigd voor de exploitatie van het
Zonnestroomsysteem. Het betreft zowel het technische, financiële als
administratieve beheer zoals onder meer het bewaken van de conditie en werking
van Zonnestroomsysteem,
het toezicht houden op het onderhoud,
het (indien aan de orde) gereed maken van claims onder de
verzekeringsovereenkomst,
het opstellen van overzichten, rapportages, budgetten (ieder jaar) een jaarplan met
prognoses,
het zorgdragen voor de overige dagelijkse zaken, de controle van nota’s, het
onderhouden van de contracten van Zonnestroomsysteem,
het onderhouden van de contacten met de contractuele tegenpartijen en andere
relevante stakeholders,
met als doel een maximaal rendement van het Zonnestroomsysteem te realiseren.

Nadere informatie over de risico’s
Investeren in Zoncertificaten is niet zonder risico’s. Er kunnen zich omstandigheden
voordoen waardoor Zonneproject Den Heuvel niet in staat is (geheel) aan haar
verplichtingen te voldoen. Zo kunnen er tegenvallers zijn tijdens de bouw of gedurende de
exploitatiefase. De belangrijkste risico’s worden hieronder genoemd.
Risico: vertraging oplevering
De oplevering van het project en daarmee de start van de exploitatieopbrengsten kan door
verschillende oorzaken worden vertraagd. Hierdoor kan het rendement van het project lager
uitvallen. Aangezien het project op dit moment wordt voorbereid en afspraken met
bouwende partijen worden gemaakt, is de kans op vertraging zeer klein.
Risico: stijgende marktprijzen
De SCE-subsidie wordt uitgekeerd op basis van de gerealiseerde marktprijzen voor
elektriciteit. De SCE-subsidie vult de stroom+GVO opbrengst tot maximaal € 0,121 per kWh
aan. Pas wanneer de gerealiseerd marktprijs onder de € 0,029 per kWh is, vult de SCE niet
verder aan en ontvangt Zonneproject Den Heuvel minder opbrengst (subsidie + elektraprijs)
per kWh. Jaarlijks stelt de RVO de subsidiebedragen van SCE bij, als de marktprijzen hoger
of lager uitvallen.
Risico: tegenvallende systeemprestaties
Het is mogelijk dat de zonneenergiesystemen niet de verwachte hoeveelheid energie
opleveren, waardoor de opbrengsten tegenvallen. De prestaties van het
zonnestroomsysteem worden gewaarborgd door de afgegeven garanties van de fabrikanten.
Daarnaast zal er een continue monitoring plaatsvinden van het systeem, waardoor panelen
bij afwijkende rendementen vervangen zullen worden. De panelen zijn verzekerd voor
aansprakelijkheidsclaims van derden en exploitatieschade a.g.v. hagelschade, diefstal,
vandalisme en aflopend rendement (niet zijnde normale slijtage).
Risico: hogere kosten voor beheer en onderhoud
De exploitatiekosten kunnen hoger uitvallen dan begroot. Voor zover aanvullende
onderhoudskosten worden verwacht is rekening gehouden met een jaarlijkse indexering van
de onderhoudskosten van 2% per jaar. Het systeem is verzekerd via een specifieke
verzekering voor zonneparken. De exploitatiekosten bestaan verder uit een voorziening voor
het vervangen van de omvormers, het voeren van projectadministratie en -ondersteuning.

Rechtspositie van houders van Zoncerticifcaten
Houders van Zoncertificaten hebben geen bijzondere rechten, zoals pand of hypotheek, op
basis waarvan zij zich bij voorrang kunnen verhalen op bezittingen van het Zonneproject
Den Heuvel. Dergelijke rechten zijn echter wel toegekend aan het bankfonds. Dit kan zich
derhalve bij voorrang verhalen op de bezittingen van Zonneproject Den Heuvel. Verder zijn
Zoncertificaten achtergesteld ten opzichte van vorderingen van andere schuldeisers.
Zekerheden ten gunste van het Bankfonds
Voor de nog aan te trekken lening van het bankfonds zullen door Zonneproject Den Heuvel
(naar onze inschatting) de volgende zekerheden worden afgegeven.
- Verpanding van de SCE-subsidie
- Verpanding bedrijfsactiva (het zonnepark, racking, panelen, omvormers e.d.)
- Hypotheek en zonnepanelen-installatie, welke voor haar productie is verzekerd;
- Verpanding van opbrengsten verkoop stroom;
- Verpanding Garanties van Oorsprong.
Deze zekerheden kunnen door het bankfonds worden ingeroepen als Zonneproject Den
Heuvel niet tijdig aan verplichtingen voldoet, zoals bij wanbetaling en/of faillissement. In de
praktijk betekent dit dat het bankfonds eerst in gesprek zal gaan met Vrijstad Energie om
een betalingsregeling te treffen. Eventueel kan het bankfonds zich verhalen c.q. beslag
leggen op de opbrengsten uit verkoop stroom en de subsidies. Uiteindelijk kan het
bankfonds ertoe overgaan de tot zekerheid strekkende zaak te verkopen, zodat het
bankfonds zich kan verhalen op de opbrengst.
De Zoncertificaten zijn achtergesteld ten gunste van alle vorderingen van andere
crediteuren, waaronder de vordering van het Bankfonds. Dit houdt in dat in geval van
faillissement etc. eerst alle andere vorderingen voldaan moeten zijn, voordat Houders van
Zoncertificaten recht hebben op een uitkering.
Structuurrisico Vrijstad Energie
Er is een aanvullend risico voor de Vrijstad Energie als geheel. Als het Zonneproject Den
Heuvel zodanig fors verlies leidt, kunnen worden de negatieve consequenties ervan
afgewikkeld effect hebben op de overige activiteiten binnen de coöperatie, omdat er geen
gescheiden balans is tussen de verschillende projecten. Deze situatie treedt op wanneer er
zoveel verlies wordt geleden dat de rente en aflossing van de banklening niet meer kunnen
worden betaald uit de opbrengsten van het zonneproject Den Heuvel. Deze situatie kan zich
voordoen bij extreme situaties die niet meer gedekt worden uit de exploitatie- en
aansprakelijkheidsverzekering. Wij achten de kans erg klein.
Waarom geen BV of nieuwe coöperatie?
Een BV kan geen gebruik maken van de SCE-regeling, dus een coöperatie is
verplicht.
Een nieuwe coöperatie vraagt om een extra investering in tijd, geld, middelen en
mensen en drukt daarmee op het geprognotiseerde resultaat en rendement van de
bestaande business case.
Juist door meerdere zonneprojecten in een coöperatie onder te brengen, kunnen de
risico’s beter gedeeld worden. Er zijn door een grotere schaal namelijk meer
reserves op de balans.
Algemene melding aan geïnteresseerden
Via deze paragraaf proberen wij je inzicht te bieden in de risico’s die gepaard gaan met een
investering in dit project én de wijze waarop deze risico’s zijn of worden ondervangen.
Coöperatie Vrijstad Energie B.A. streeft ernaar de risico’s tot een minimum te beperken,
maar kan nooit honderd procent zekerheid bieden ten aanzien van de inleg en/of rente van
houders van Zoncertificaten. Investeer daarom nooit meer geld dan je in theorie zou kunnen
missen.

Nadere informatie over de besteding van de opbrengst
De totale opbrengst van deze aanbieding bedraagt € 275.000.
De opbrengst wordt gebruikt voor de investering in realisatie en aansluiting van het
Zonneproject. Van de opbrengst wordt 99% gebruikt voor de investering in de
zonnepaneleninstallatie en wordt 1% gebruikt voor dekking van financierings- en
crowdfundingskosten.
De opbrengst van de aanbieding is niet voldoende voor de gehele aanschaf en exploitatie
van het Zonneproject. De realisatie van het zonneproject vergt een totale investering van
circa € 935.000. De investering wordt als volgt gefinancierd; de totale inleg op
Zoncertificaten bedraagt € 275.000,-- en vormt circa 30% van de benodigde financiering.
De overige financiering wordt verstrekt vanuit een subsidie van de Provincie Gelderland
ad circa € 150.000,-- (15%) en een nog aan te trekken lening van een bankfonds ad circa
€ 510.000,-- (55%).

Nadere informatie over het rendement
De investering levert volgens de kasstroomprognose genoeg inkomsten op voor de eerste
uitbetalingsdatum om uit die inkomsten het rendement van alle beleggers te kunnen
vergoeden. Er zijn naast de beleggers geen andere personen die inkomsten anders dan als
bedoeld onder ‘kosten’ ontvangen uit de investering, zijnde o.a. exploitatiekosten,
reservering en de rente/aflossing aan de bank. Zoals opgenomen in het kastroomoverzicht,
zoals opgenomen in het Informatiememorandum.
Zie onderstaand het geprognotiseerde betaaloverzicht voor de Houder van een
Zoncertificaat

Nadere informatie over de financiële situatie van de uitgevende instelling
De Houders van Zoncertificaten nemen deel aan Zonneproject Den Heuvel. De Houders van
Zoncertificaten maken hun financiële bijdrage over naar de bankrekening van Vrijstad
Energie, en stemmen in met de Obligatievoorwaarden waarna zij deelnemen aan het
Zonneproject Den Heuvel.
Zonneproject Den Heuvel is een project dat voor rekening en risico van Vrijstad Energie
wordt gerealiseerd en beheerd, maar met een eigen projectadministratie en jaarlijks een
separate verantwoording aan de deelnemers. Vrijstad Energie is een coöperatieve
vereniging die reeds twee opwekprojecten heeft gerealiseerd en nu beheert. Bij deze twee
bestaande opwekprojecten heeft een aantal leden van Vrijstad Energie financieel
deelgenomen.
Het betreft hier twee zonprojecten:
- Zonnedak Sporthal Parijsch, gerealiseerd in 2018 en in 2018 in beheer genomen
- Zonneproject Marsmanweg, gerealiseerd in 2019 en in 2019 in beheer genomen
Beide projecten zijn gefinancierd door leden (respectievelijk € 153.663,- en
€ 299.500,-).
Deze ledeninbreng wordt terugbetaald uit de opbrengsten van de projecten. Deze
opbrengsten bestaan in beide gevallen uit een SDE-subsidie en de verkoop van stroom. De
exploitatie van beide projecten verloopt naar verwachting, net als de afdracht aan de leden.
Ook deze twee projecten hebben een eigen projectadministratie en jaarlijkse
verantwoording.
Formeel juridisch zijn al deze projecten eigendom van Vrijstad Energie, en in de
deelnemersovereenkomsten voor een project is overeengekomen dat deelnemers alleen
recht hebben op opbrengsten uit het project waaraan zij deelnemen. Er is dus geen sprake
van onderlinge geldstromen tussen de projecten.
Voor externe schuldeisers ligt dit anders. Indien een leveranciers of bank van mening is dat
Vrijstad Energie niet tijdig of juist aan haar verplichtingen voldoet, kan deze leverancier of
bank zich eventueel verhalen op alle eigendommen van Vrijstad Energie. In dat geval is er
geen scheiding tussen projecten zoals die wel voor deelnemers aan projecten onderling
geldt. Op dit moment heeft Vrijstad Energie geen grote of langlopende verplichtingen met
leveranciers of banken. Voor zonneproject Den Heuvel wordt dit anders, gezien de
voorziene banklening die wel omvangrijk en langlopend is.

Nadere informatie over de aanbieding en inschrijving
De aanbiedingsperiode begint op 18 juni 2021 en eindigt op 5 september 2021.
De verwachte uitgiftedatum van de Zonnecertificaat Zonneproject Den Heuvel is formeel
gesteld op 1 januari 2022.
Inschrijving kan via het ditgalte formulier op de website: www.vrijstadenenergie.nl

