
 1 

Participatieovereenkomst Project Vituszon  
 

 
Email: info@wattnu.org  

http://wattnu.org/   
KVK-nummer: 58095276  

BTW-nummer: NL852871508B01  

Bank: NL04 RABO 0104 7942 24  
  
        
De ondergetekenden: 
 
Coöperatie Watt Nu U.A., statutair gevestigd te Bussum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 58095276, hierna te noemen ‘de Coöperatie’, vertegenwoordigd door haar 
voorzitter en secretaris of penningmeester; en 
  
De heer/mevrouw  __________________________________________________________________________________ 

Voornamen/achternaam ___________________________________________________________________________ 

Adres _________________________________________________________________________________________________ 

Postcode _____________________________________________________________________________________________ 

Woonplaats __________________________________________________________________________________________ 

Telefoonnummer ____________________________________________________________________________________ 

Emailadres ___________________________________________________________________________________________ 

 
Hierna te noemen de “Participant” of “Participanten”, gezamenlijk met de Coöperatie aan te duiden 
als “Partijen”.  
 
Overwegende dat: 
 De Coöperatie een brochure heeft opgesteld voor het collectief zonnestroomproject “Project 

Vituszon” en Participant deze heeft bestudeerd;  
 Project Vituszon aansluit bij de doelstellingen en de bepalingen van de statuten van de 

Coöperatie; 
 De Participant maximaal zijn eigen elektrisch energieverbruik duurzaam wenst op te wekken 

door deelname in het Project Vituszon; 
 Participant door deelname aan Project Vituszon automatisch lid wordt van de Coöperatie; 
 Partijen in deze participatieovereenkomst (de “Overeenkomst”) de specifieke onderlinge 

afspraken voor deelname wensen vast te leggen, in aanvulling op de statuten van de Coöperatie;   
 De Coöperatie uiterlijk 20 juli 2019 haar naam en haar statuten zal aanpassen, onder meer 

vanwege de juridische vereisten aan een zogenaamd postcoderoosproject, de recent uitgebreide 
omschrijving van haar takenpakket en werkgebied, en dat deze concept statuten de Participant 
ter inzage zijn verstrekt bij het aangaan van deze overeenkomst.   
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Verklaren en komen overeen als volgt:  

 
1. De Overeenkomst heeft ten doel de wederzijdse rechten en verplichtingen tussen de Coöperatie 

en de Participanten te beschrijven ten behoeve van de oprichting en exploitatie van een 
collectieve zonne- stroominstallatie in het kader van de postcoderoosregeling, bestaande uit 422 
zonnepanelen op het dak van het Vituscollege in Bussum en de Vitusmavo in Naarden, in de 
postcodes: 1401, 1402, 1403, 1404, 1406, 1405 en 1412 (Project Vituszon).  Zomede al hetgeen 
met bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.  
 

2. Lidmaatschap en participatie:  
 De Participant blijft lid van de Coöperatie zolang de Overeenkomst geldig is. Beëindiging van 

het lidmaatschap betekent ook beëindiging van deze overeenkomst;  
 De Participant wenst deel  te nemen voor …... (aantal) participaties van € 320,00 per 

participatie in het Project Vituszon.   
 

3. Verplichtingen van de Participant: 
 

3.1 De Participant staat er jegens de Coöperatie voor in dat: 
 bovengenoemd adres de woning betreft die onderdeel zal uitmaken van het Project 

Vituszon, dat deze is gelegen in een van de genoemde postcodegebieden, en dat hij de 
contractuele gebruiker is van de in deze woning gebruikte energie;  

 de woning aangesloten is op het distributienet met een aansluiting van maximaal driemaal 
80 Ampère; 

 de Participant geen leverancier, producent, handelaar of netbeheerder is (als bedoeld in de 
elektriciteitswet 1998 art.1 lid 1 onder f, g, h en k); 

 een energiecontract heeft met een energieleverancier die de korting op de energiebelasting 
toepast, of draagt hiervan zelf de financiële gevolgen; 

 hij steeds (schriftelijk) de juiste gegevens zal verstrekken aan de Coöperatie om in 
aanmerking te komen voor de Regeling Verlaagd Tarief en draagt hiervan zelf de financiële 
gevolgen;   

 hij op de hoogte is van de financiële gevolgen indien hij meer elektriciteit opwekt met zijn 
participaties Vituszon dan het verbruik in zijn eigen woning, en bekend is met het advies dat 
de Coöperatie hiervoor hanteert: maximaal 80% van het gemiddelde jaarlijkse verbruik. 

 
3.2 De Participant:  

 aanvaardt daarnaast alle rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of de 
statuten van de Coöperatie, zoals die hem ter inzage zijn verstrekt en die uiterlijk 20 juli 
2019 zullen worden vastgesteld en in de toekomst door de algemene ledenvergadering van 
de Coöperatie op enig moment kunnen worden gewijzigd.    
 

3.3 Kapitaalinleg: 
 de Participant maakt na het ondertekenen en terugsturen van de Overeenkomst, en 

vervolgens binnen 7 dagen nadat de Coöperatie de gewijzigde statuten aan de Participanten 
heeft doen toekomen, het bedrag van de inleg op de participaties over op rekeningnummer                   
NL04RABO 01047942 24  van Coöperatie Watt Nu U.A., te weten ......... participaties van          
€ 320,00, zijnde in totaal een bedrag van € ........... 
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4. Verplichtingen van de Coöperatie: 
 

4.1 De Coöperatie draagt zorg voor:  
 het besteden van de Kapitaalinleg ten behoeve van het Project Vituszon; 
 goed eigenaarschap van het Project Vituszon en verzorgt het onderhoud, verzekering en het 

beheer van de zonnestroominstallatie; 
 de administratie (waaronder ledenadministratie) en de communicatie rondom het Project 

Vituszon; 
 het bijhouden van de energie-administratie waaruit jaarlijks, of bij mutatie van een lid, blijkt 

wat de elektriciteitsproductie van de zonnestroominstallatie is en welk deel hiervan aan 
iedere Participant toekomt, ten behoeve van de bepaling van zijn korting op de 
energiebelasting. Indien de Participant zijn elektriciteit betrekt via Greenchoice dan wordt 
zijn aandeel in de elektriciteitsproductie rechtstreeks doorgegeven aan Greenchoice die de 
korting op de energiebelasting verwerkt;  

 het bemiddelen bij het doorverkopen van participaties indien een Participant het 
lidmaatschap vroegtijdig moet of wil beëindigen, b.v. wegens verhuizing. De Coöperatie kan 
behulpzaam zijn door de participaties aan te bieden aan bestaande leden of door 
ondersteuning om nieuwe leden te werven, maar heeft zelf geen afnameplicht. 

 
4.2 Ledenrekeningen: 

 na aanvang van het lidmaatschap wordt door de Coöperatie per Participant een 
ledenrekening aangemaakt. Hierop wordt (onder andere) bijgehouden wat de eventuele 
gerechtigdheid van een Participant is in overwinsten van het Project Vituszon, zoals 
vastgelegd in de statuten.   

 
5. Duur van de Overeenkomst: 

De Overeenkomst is van kracht gedurende 15 jaar na de start van stroomopwekking van het 
Project Vituszon.  
  

6. Aansprakelijkheid: 
De Coöperatie zal zich maximaal inspannen om de verwachte opbrengsten daadwerkelijk te 
realiseren. De participant is er zich echter van bewust dat de Coöperatie jegens hem geen 
garanties kan geven. De Coöperatie is niet aansprakelijk voor eventuele schade en verliezen,  
voor zover deze niet zijn gedekt door een door de Coöperatie afgesloten verzekering. Mocht 
desondanks in rechte worden vastgesteld dat sprake is van aansprakelijkheid van de Coöperatie, 
dan is deze beperkt tot ten hoogste het bedrag waarvoor de Participant op dat moment is 
gecrediteerd op de ledenrekening van de Coöperatie. 
 

7. Ontbindende voorwaarden: 
 Indien de definitief van kracht geworden statuten van de Coöperatie niet in 

overeenstemming zijn met de concept statuten die zijn bijgevoegd bij deze participatie-
overeenkomst (uiterlijk 20 juli 2019), dan heeft Participant het recht binnen een maand na 
toezending van de definitieve statuten hiertegen bezwaar te maken, danwel het recht tot 
onvoorwaardelijke ontbinding van deze Overeenkomst. De betaalde kapitaalinleg zal alsdan 
worden teruggestort op de rekening van de Participant; 

 Indien de Coöperatie niet binnen 1 jaar na de start van de inschrijving van Project Vituszon 
het realistisch acht dat alle participaties kunnen worden verkocht, heeft de Coöperatie het 
recht tot onvoorwaardelijke ontbinding van deze Overeenkomst. De eventueel betaalde 
kapitaalinleg zal worden teruggestort op de rekening van de Participant;   
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 Indien een Participant de Kapitaalinleg niet tijdig of niet volledig heeft voldaan, heeft de 
Coöperatie het recht tot onvoorwaardelijke ontbinding van deze overeenkomst met de 
betreffende Participant; 

 Ontbinding van de Overeenkomst leidt niet tot enige aansprakelijkheid van de Coöperatie 
jegens de Participant.  

  
8. Geschillen: 

Indien sprake is van een geschil treden beide Partijen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 
4 weken, met elkaar in overleg. Partijen trachten tijdens dit overleg samen het geschil in de geest 
van de overeenkomst op te lossen zodanig dat dit een voor beide partijen bevredigend resultaat 
oplevert. Partijen kunnen, op verzoek van een van beide partijen, daarvoor gezamenlijk een 
onafhankelijke derde aanwijzen die als mediator optreedt. In dat geval kan de eerdergenoemde 
termijn met 4 weken worden verlengd. Indien genoemd overleg niet tot een oplossing leidt, 
wordt het geschil beslecht door de bevoegde Rechtbank. 
 
 

 
Coöperatie Watt Nu U.A. 
 
Plaats en datum: ________________________  
 
 
 
______________________________ voorzitter bestuur 
 
 
______________________________ secretaris bestuur 
 
 
 
Participant  
 
Plaats en datum: _________________________________  
 
 
Naam: _____________________________________________ 

   


