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LEDENOVEREENKOMST  

ex artikel 2:53 lid 1 BW 

 

 

DE ONDERGETEKENDEN: 

  

1. [naam]……………………………………, 

wonende te [gemeente]………………….., [adres]………………………. 

hierna te  noemen: “het Lid” 

 

en 

 

2. Coöperatie Kennemer Energie U.A., kantoorhoudende aan de Voorhelmstraat 

25.306 2012 ZM te Haarlem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel van Amsterdam onder nummer 70367531, hierna te noemen: “de 

Coöperatie”;  

 

hierna ook gezamenlijk aan te duiden als “Partijen”. 

 

OVERWEGENDE DAT: 

- De Coöperatie, zoals vastgelegd in Artikel 3 van de Statuten, zich, onder meer, ten doel 

stelt om het gebruik van duurzame energiebronnen en de levering van duurzame 

energie voor haar Leden te bevorderen om daarmee een significante bijdrage te leveren 

aan de transitie naar een klimaat-neutrale Regio (zoals gedefinieerd in Artikel 1 van de 

Statuten) op een wijze die bovendien aanvullende maatschappelijke waarde oplevert;  

- De Coöperatie, conform haar doelstelling, Projecten realiseert bestaande uit één of 

meerdere Installaties voor de productie en het op het publieke elektriciteitsnet afleveren 

van duurzame  elektriciteit; 

- De Coöperatie Stroomdelen uitgeeft voor de financiering van de Projecten; 

- De Coöperatie een Stroomdelenreglement heeft opgesteld waarin de algemene 

voorwaarden zijn vastgelegd met betrekking tot de participatie van een Lid in een 

Project van de Coöperatie door middel van de koop van Stroomdelen;  

- De Coöperatie voor elk Project waarvoor Stroomdelen worden aangeboden de 

Voorwaarden heeft opgesteld, met daarin de beschrijvingen, bepalingen en voorwaarden 

die specifiek van toepassing zijn voor dat Project; 

- De inhoud van het Stroomdelenreglement en de Project specifieke Voorwaarden aan 

deze overeenkomst zijn gehecht en een integraal onderdeel uit maken van deze 

overeenkomst; 

- Het Lid kennis heeft genomen van de Statuten en het Stroomdelenreglement van de 

Coöperatie, samen met de specifieke Voorwaarden van het Project of de Projecten 

waarvoor het Lid één of meerdere Stroomdelen wil afnemen en wenst Lid te worden van 

de Coöperatie; 

- De Coöperatie wenst het Lid hierbij als lid toe te laten conform Artikel 5 lid 2 van haar 

Statuten; 

- Partijen wensen in deze overeenkomst, ook aangeduid als “de Ledenovereenkomst”, de 

voorwaarden en condities neer te leggen over het lidmaatschap van het Lid van de 

Coöperatie, in aanvulling op dat wat in de Statuten en het Stroomdelenreglement van de 

Coöperatie is bepaald;  
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PARTIJEN VERKLAREN HET VOLGENDE MET ELKAAR TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: 

 

1 – Lidmaatschap 

Het Lidmaatschap neemt een aanvang op een door het Bestuur te bepalen datum en nadat 

het toetredend Lid het aanbod tot koop van Stroomdelen (Artikel 5 lid 4 van de statuten) 

heeft aanvaard door het ondertekenen van deze overeenkomst. Op het lidmaatschap zijn de 

desbetreffende bepalingen van de Statuten en het Stroomdelenreglement van de Coöperatie 

van toepassing samen met de Voorwaarden van het Project of de Projecten waarvan het Lid 

één of meerdere Stroomdelen wil afnemen. Deze overeenkomst vervangt alle eventuele 

eerdere Ledenovereenkomsten tussen het Lid en de Coöperatie. 

 

2 - Verklaring van het Lid 

Het Lid staat er tegenover de Coöperatie voor in dat hij voldoet aan de voorwaarden zoals 

vermeld in Artikel 5 lid 1 van de statuten van de Coöperatie. 

 

3 – Inleg 

1. Het Lid participeert in ten minste één van de Projecten van de Coöperatie door de 

aankoop van Stroomdelen zoals beschreven in Artikel 4 van de Statuten en het 

Stroomdelenreglement.  

2. De waarde van een Stroomdeel is afhankelijk van de ouderdom van een Project. De 

basiswaarde van een Stroomdeel bij aanvang van een Project is opgenomen in de 

Voorwaarden, evenals de waardevermindering door de jaren heen.  

3. De Inleg van een Lid in een Project wordt berekend als de waarde van één Stroomdeel 

vermenigvuldigd met het aantal afgenomen Stroomdelen; 

4. Het Lid heeft de verschuldigde Inleg voldaan op de rekening van de Coöperatie.  

5. De Inleg zal worden geboekt als Gestort Kapitaal en aangewend voor de financiering van 

de activiteiten van de Coöperatie, in het bijzonder de aanleg en exploitatie van de 

Installatie(s) van het Project waarvoor het Lid de Stroomdelen afneemt.  

6. De Leden Rekening van het Lid, zoals beschreven in Artikel 9 van de Statuten, zal worden 

gecrediteerd met een bedrag gelijk aan de Inleg. 

 

4 - Duur  

De Ledenovereenkomst is van kracht gedurende het lidmaatschap van de Coöperatie. Zij 

eindigt indien en zodra het lidmaatschap eindigt, zoals beschreven in Artikel 7 van de 

Statuten.  

 

5 - Wijzigingen  

De Ledenovereenkomst kan slechts schriftelijk worden gewijzigd of aangevuld.  

 

6. Aansprakelijkheid 

Het Lid is zich ervan bewust dat de Coöperatie geen garanties kan geven ten aanzien van de 

aanleg en exploitatie van door de Coöperatie te realiseren Installaties of de nakoming van 

verplichtingen door derden, waaronder leveranciers van onderdelen van de Installaties, 

installateurs, overheden, energiebedrijven en eigenaren of exploitanten van de onroerende 

zaken waarop de Installaties zijn geïnstalleerd. Door of namens de Coöperatie gemaakte 

plannen, prognoses en berekeningen kunnen dan ook niet worden beschouwd als 

toezeggingen. De Coöperatie is niet aansprakelijk voor eventuele schade en verliezen tenzij 

deze rechtstreeks voortkomen uit opzet of grove schuld. Voor zover de Coöperatie of (de 

leden van) het Bestuur van de Coöperatie wel aansprakelijk zouden zijn, is deze 

aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het batig saldo van de Leden Rekening, dan wel 

de uitkering van een eventuele Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. 
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7 – Kosten 

Behalve als in deze overeenkomst of in de Statuten van de Coöperatie of in het aan deze 

overeenkomst gehechte Stroomdelenreglement uitdrukkelijk anders is bepaald, draagt de 

Coöperatie de kosten, waaronder begrepen de kosten betreffende het verstrekken van 

opdrachten aan externe adviseurs, voortvloeiend uit of voor de totstandkoming en 

uitvoering van deze overeenkomst. 

 
8 – Toepasselijk recht 

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  

2. Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst zullen in eerste 

aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.  

 

9 – Voorwaarden en akkoord 

 

Op deze overeenkomst zijn van toepassing de ‘Voorwaarden van de Coöperatie Kennemer 

Energie U.A. voor het Postcoderoos project Onze Gezellen  (zie bijlage B). Het Lid heeft deze 

voorwaarden gelezen, alsmede het ‘Stroomdelen regelement’ (zie bijlage C) en de ‘Brochure  

zonnestroom installatie Onze Gezellen  en gaat hiermee akkoord. 

 

Ondertekening: 

 

Het Lid         De Coöperatie 

Datum:         Datum: 

Plaats:          Plaats: 

Naam:          Naam: 

Handtekening:        Handtekening: 


