Deelnemersovereenkomst Zonneproject Den Heuvel (zonder participatie in
de achtergestelde obligatielening)

1. Inleiding en achtergrond van de deelnemersovereenkomst
Coöperatie Vrijstad Energie B.A. (hierna: Vrijstad Energie) heeft het initiatief genomen voor de
realisatie en exploitatie van Zonneproject Den Heuvel (Zonneproject). In het
Informatiememorandum Zonneproject Den Heuvel (hierna: het IM) van 18 juni 2021 heeft Vrijstad
Energie aangegeven welke voorbehouden ingevuld moeten worden voordat Vrijstad Energie het
project zal starten.
De belangrijkste voorbehouden zijn:
Voorbehoud
Status
Subsidie Provincie
Toegekend.
SCE-subsidie dakopstelling
Toegekend.
SCE-subsidie veldopstelling
Toegekend.
Omgevingsvergunning
Toegekend.
Achtergestelde
De participaties zijn uitgegeven.
obligatielening
Lening bankenfonds
Het bankenfonds is een initiatief van Energie Samen Nederland
tezamen met drie banken en is nog in oprichting. Volgens
informatie van Energie Samen Nederland kan Vrijstad medio
november 2021 een financieringsaanvraag voor het project
indienen.
Start bouw
Vrijstad Energie gaat nu uit van een start bouw per 1 april 2022.
Een van de voorwaarden die bij de afgegeven SCE-subsidies wordt gesteld is dat er voor de SCEsubsidie 100 deelnemers op het project hebben ingeschreven, bestaande uit twee deelprojecten te
weten dakopstelling en veldopstelling. Deze deelnemers worden verder geacht lid te zijn van Vrijstad
Energie en in het voorgeschreven postcodegebied (zie het IM) woonachtig te zijn.
De participanten in de achtergestelde obligatielening zijn automatisch deelnemer aan het project.
Van de 79 participanten zijn er 5 niet woonachtig in het voorgeschreven postcodegebied. Om te
voldoen aan de SCE-subsidievoorwaarde van 100 deelnemers moeten zich nog minimaal 26
deelnemers voor het project aanmelden.
Om te voldoen aan genoemde voorwaarde zoekt Vrijstad Energie nog minimaal 26 deelnemers, die
deelnemen zonder dat ze een participatie in de achtergestelde obligatielening verwerven. Wel
vragen we van deze leden een beperkte inleg van 25,- euro, waar tegenover een terugbetaling met
eenmalig en vast rendement van 10,- euro staat.
2. Voorwaarden deelnemer aan het Zonneproject:
Deze deelnemers hoeven geen participatie in de achtergestelde obligatielening te verwerven, voor
deze deelnemers gelden de volgende voorwaarden:
- lid zijn of worden van Coöperatie Vrijstad Energie,
- ouder dan 18 jaar,
- maximaal één deelnemer met of zonder participatie per huishouden (conform definitie van
het CBS) of een aangewezen vertegenwoordiger van een bedrijf,
- woonachtig c.q. gevestigd te zijn in het van toepassing zijnde postcodegebied, zijnde: 4101,
4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4112, 4121, 4122, 4145, 4151, 4153, 4196 en 4197.

Verder zal deze deelnemer bij inschrijving
- na ontvangst van een factuur EUR 25,-- voldoen als project-deelname,
- 1 jaar na realisatie van het Zonneproject ontvangt deelnemer EUR 35,-- retour,
- Daarnaast dient deelnemer lid te blijven van Vrijstad Energie.
Het gestelde over jaarlijkse uitkeringen en de overige obligatievoorwaarden (bijlage C) in het IM zijn
voor deelnemers zonder participatie niet van toepassing.

