
 

  





2 Informatiebrochure   
 

Vituszon 
Dit is de informatiebrochure van het zonnestroomproject Vituszon.  
Het project biedt bewoners van de Gooise Meren de mogelijkheid 
om een concrete bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst. 
We hopen dat deze informatiebrochure u inspireert tot deelname 
aan ons project Vituszon, zodat we samen stappen zetten naar die 
duurzame toekomst. 
 
Inhoud en leeswijzer 
Achtereenvolgens komen in deze informatiebrochure de volgende 
onderwerpen aan bod: 
 
Introductie: persoonlijk voorstellen 
1. Het project Vituszon: de locatie, installatie en exploitatie van 

de zonnestroominstallatie  
2. Partijen: bij het Project Vituszon betrokken partijen, 

waaronder Energiecoöperatie Gooise Meren WattNu  
3. Het aanbod: het aanbod voor de leden van de coöperatie en 

de financiële uitgangspunten   
4. De business case: het model voor de coöperatie en de leden  
5. Wel of niet overstappen naar Greenchoice; de 

energiemaatschappij die de opgewekte stroom afneemt 
6. Risico’s: de risico’s die zijn verbonden aan het aanbod en het 

project   
7. Deelname: wat een lid kan verwachten, de inschrijvingsproce-

dure en deelname stap-voor-stap beschreven 
Participatieovereenkomst: de overeenkomst die het lid aangaat 
met de coöperatie. 
 
Mededelingen vooraf 
Wij hebben deze informatiebrochure opgesteld zodat u  een 
weloverwogen keuze voor deelname kunt maken.  
 
In deze informatiebrochure is getracht zo objectief en uitgebreid 
mogelijk weer te geven wat deelname aan Project Vituszon inhoudt. 
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Hierbij zijn uitgangspunten en aannames opgenomen die niet 
kunnen worden geïnterpreteerd als garanties. De brochure bevat 
informatie van derden en inschattingen van de coöperatie die de 
coöperatie betrouwbaar acht, maar waarbij voor de juistheid de 
coöperatie niet aansprakelijk is. Alleen de Energiecoöperatie Gooise 
Meren WattNu is gerechtigd enige informatie te verspreiden met 
betrekking tot de inhoud van deze brochure. 
De coöperatie kan besluiten om de informatiebrochure en 
eventuele voorwaarden van het project Vituszon aan te passen. 
Deze zullen, indien daar sprake van is, altijd worden 
gecommuniceerd met de deelnemers.   
 
Beleggen buiten AFM-toezicht 
Dit project heeft een vrijstelling van vergunnings- en 
prospectusplicht op grond van zijn beperkte financiële omvang. 
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Persoonlijk voorstellen 
Projectteam Vituszon 
Het project Vituszon is een samenwerking tussen de Vitusscholen 
en energiecoöperatie Gooise Meren WattNu. Door beide partijen is 
met lange adem en toewijding naar de realisatie van dit project 
toegewerkt. 
 
Zonder de visie en steun van Petra Laseur, rector van het 
Vituscollege en de Vitusmavo, zou dit project niet levensvatbaar zijn 
geweest. Hoofd Facilitaire dienst van de Vitusscholen, Evert van den 
Brink, heeft met niet aflatende energie praktische ondersteuning 
geboden in de jaren van voorbereiding. 
 

 
Het projectteam van Vituszon na het tekenen van de intentieverklaring in 2018.  
(met dank aan BussumsNieuws voor de foto) 

 
Vanuit WattNu hebben verschillende mensen bijgedragen aan het 
project. Michel Klein, Evert Bais, Corneel Lambregts en Iris van den 
Burg zijn vanaf de start betrokken bij het project. Na de 
voorlichtingsavond op het Vituscollege in november 2018 is een 
groep enthousiaste vrijwilligers opgestaan. Hierdoor heeft de 
coöperatie vleugels gekregen. Speciale dank aan Miel Janssen, Paul 
van Steijn en Wilfred Hofmans voor de vleugels, aan Agnès Stork en 
Isabella Rogaar die er mede voor zorgen dat dit project de komende 
jaren administratief goed beheerd wordt, aan Yvette de Vries en 
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Nikki Marks voor de communicatie, aan Aernoud Olde en Anne-
Marie Poorthuis van collega-coöperaties voor het delen van hun 
kennis en aan alle vrijwilligers die hebben bijgedragen aan dit 
project. 
 
Gooise Meren, juni 2019 
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1. Het project 

Informatie project Vituszon 
Project Vituszon betreft de installatie en exploitatie van een 
collectieve zonnestroominstallatie bestaande uit 422 zonnepanelen 
op daken van het Vituscollege in Bussum en de Vitusmavo in 
Naarden, onder de zogenaamde ‘postcoderoosregeling’. Deze 
regeling houdt in dat bewoners een korting op de energiebelasting 
krijgen wanneer zij investeren in een zonnestroomproject. 
Voorwaarde is dat deelnemers wonen in het postcodegebied 
rondom de zonnestroominstallatie. Vituszon heeft een looptijd van 
15 jaar. 

Locaties Beerensteinerlaan 69 en 
Cort van der Lindenlaan 5 

Aantal zonnepanelen 422 

Vermogen 128,7 kWp 

Verwachte gemiddelde 
jaarlijkse opbrengst 

105.670 kWh 

 

 
De daken van het Cultuurgebouw en het Beta-gebouw van het Vituscollege in Bussum 
(met resp. 28 en 266 panelen). 
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Het dak van de Vitusmavo in Naarden (128 panelen). 

 
Woongebied deelnemers 
Volgens de voorwaarden van de postcoderoosregeling is deelname 
aan het project Vituszon is uitsluitend mogelijk voor bewoners van 
de postcodes: 1401, 1402, 1403, 1404, 1406, 1405 en 1412.  

 
Het betreffende postcode gebied rondom de twee scholen. 
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Technische specificaties 
De zonnestroominstallatie bestaat uit kwalitatief goede producten 
van gerenommeerde leveranciers en is verzekerd tegen schade en 
gevolgschade. De installatie wordt aangesloten op het 
elektriciteitsnet. Gecertificeerde elektriciteitsmeters houden per 
locatie bij hoeveel stroom er is opgewekt.  

 
 
 
 

Zonnepanelen Q-Cells 305 Wp 

Omvormer SMA Sunny Tripower 

Verzekering Solarif (schade- en 
opbrengstverzekering)  
Vanbreda Risk & Benefits 
(aansprakelijkheidsverzekering) 

 
Exploitatie 
Energiecoöperatie Gooise Meren WattNu wordt de economisch en 
juridisch eigenaar van de zonnestroominstallatie met alle 
toebehoren. De coöperatie vestigt een recht van opstal op de 
gebruikte daken voor de looptijd van het project (15 jaar). 
Zij is verantwoordelijk voor de financiering, de aanleg en exploitatie 
van de installatie.  
 
Wat is de postcoderoosregeling? 
Met de postcoderoosregeling, officieel genoemd ‘Regeling Verlaagd 
Tarief’ krijgen de participanten in het project een korting op de 
energiebelasting op hun woonadres. De korting bestaat uit een 
kwijtschelding van energiebelasting incl. BTW, gebaseerd op de 
jaarproductie van stroom door hun participatie in de 
zonnestroominstallatie. Deze korting geldt tot maximaal het eigen 
verbruik - gemaximeerd tot 10.000 kWh per jaar - en wordt 
gegarandeerd voor een periode van 15 jaar. De energiebelasting 
voor het jaar 2019 bedraagt 11,93 cent per kWh (incl. BTW). Om in 
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aanmerking te komen voor de regeling vraagt de coöperatie voor de 
zonnestroominstallatie een aanwijzing aan bij de Belastingdienst.  
 
Met de regeling wordt het opwekken van duurzame elektriciteit ook 
mogelijk gemaakt voor mensen die geen geschikt dak hebben. De 
regeling staat open voor huurders, woningeigenaren en 
ondernemers met een eigen elektriciteitsrekening, mits woonachtig 
in het postcodegebied rondom de installatie. Ook als u al 
zonnepanelen op uw eigen dak heeft, maar nog meer verbruikt, 
kunt u deelnemen tot maximaal het eigen gebruik. Iedereen die 
investeert in participaties krijgt – naar rato van de opgewekte 
hoeveelheid stroom – 15 jaar lang de hierboven genoemde korting 
op de eigen energierekening. De participanten in het project nemen 
dus niet daadwerkelijk de duurzame energie af, maar krijgen een 
belastingkorting van het Rijk omdat ze het zonnestroomproject 
financieel mogelijk hebben gemaakt.  
 
De deelnemers investeren vooraf in een aantal van de 436 
participaties in het project. Een participatie is niet exact gelijk aan 
één zonnepaneel. De investeringen in alle participaties bij elkaar zijn 
voldoende om de aanschaf en installatie van alle drie de 
zonnestroomsystemen te financieren.  
 
De participanten moeten lid zijn van de coöperatie om in 
aanmerking te komen voor de energiebelastingkorting. De 
bijbehorende rechten en plichten van participant en coöperatie 
worden afgestemd in een participantenovereenkomst. Iedere 
deelnemer die deze overeenkomst aangaat wordt automatisch lid 
van de coöperatie voor de duur van de het project. 
 
De coöperatie is eigenaar van de zonnestroominstallatie en de 
duurzame energie die daarmee opgewekt wordt. Zij is tevens 
verantwoordelijk voor alle afspraken daaromtrent. Zo maakt de 
coöperatie afspraken met haar participanten, de dakeigenaar, de 
installateur, de energieleverancier, verzekeraars e.d. De 
hoofdinkomsten van de coöperatie bestaan uit de opgewekte 
stroomverkoop op de energiemarkt. Mocht dit meer zijn dan zij 
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nodig heeft om de kosten te dekken, dan kan het resterende bedrag 
aan de participanten worden uitgekeerd, naar rato van hun aandeel 
in participaties. 
 
Meer informatie over de postcoderoosregeling vindt u op 
https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling
-regeling-in-het-kort.   

https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-regeling-in-het-kort
https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-regeling-in-het-kort
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2. Partijen 

In dit hoofdstuk worden de partijen die betrokken zijn bij dit project 
voorgesteld. 

 

Energiecoöperatie Gooise 

Meren WattNu is in 2013 
opgericht door betrokken 
inwoners van Bussum. In 

samenwerking met de gemeente zijn in 2014 en 2015 in totaal 133 
panelen op het dak van het gemeentehuis geplaatst. Deze panelen 
werden per stuk verkocht aan inwoners van Bussum. De looptijd 
van beide projecten bedraagt 5 jaar; er was hier geen sprake van 
een postcoderoosproject. 
In april 2019 is besloten om de activiteiten van WattNu te 
verbreden en de coöperatie uit te bouwen, naar het model van de 
samenwerkende energiecoöperaties in de Gooi- en Vechtstreek. 
Naast collectieve zonnestroomopwekking zal de coöperatie zich ook 
gaan richten op energiebewustzijn en energiebesparing. Om dit 
mogelijk te maken zullen de statuten van de coöperatie binnenkort 
worden aangepast.  
Wat onveranderd blijft: WattNu is een coöperatie van en door 
leden, zonder winstoogmerk en zonder commerciële belangen. Een 
coöperatie in nauwe verbinding met bewoners, ondernemers, 
organisaties en de overheid in Gooise Meren. Een coöperatie die 
werkt met enthousiaste en betrokken vrijwilligers die willen 
bijdragen aan een duurzame woonomgeving. 
Meer informatie: www.wattnu.org 
 
De Vitusmavo en het 
Vituscollege zijn scholen die 

midden in de 
maatschappij 

staan. Met zonnepanelen willen zij hun steentje 
bijdragen aan een beter milieu. Ook docenten zijn 
enthousiast . Ze besteden veel aandacht aan het 

http://www.wattnu.org/
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onderwerp duurzaamheid op school en deze zonnepanelen kunnen 
ze gebruiken in hun lesprogramma.   Het opwekken van energie en 
alle aspecten die daarmee verbonden zijn  worden zo tastbaar en 
inzichtelijk voor leerlingen. Wat voor de school ook belangrijk is, is 
dat de panelen gekocht kunnen worden door ouders van leerlingen, 
medewerkers en omwonenden. Op die manier ontstaat verbinding 
in de gemeenschap. 
Meer informatie: www.vituscollege.nl en www.vitusmavo.nl . 

 
“In onze ogen vormen lokale 
energieprojecten de basis voor een échte 
overgang naar 100% groene energie.”  
Greenchoice is een Nederlandse 
leverancier van duurzame energie en 
behoort al jaren tot de voorlopers wat 

betreft duurzaamheid. Greenchoice koopt de stroom van 
Energiecoöperatie WattNu en daarnaast verrekent zij kosteloos de 
belastingkorting voor die leden die bij hen klant zijn. Voor leden die 
naar Greenchoice overstappen ontvangt coöperatie WattNu een 
jaarlijkse samenwerkingsvergoeding.  
Meer informatie: www.greenchoice.nl 
 
De Zonnefabriek is de 
leverancier en 
installateur van de 
zonnepanelen van het 
project Vituszon. Het bedrijf is in 2009 opgericht met het doel 
Nederland te helpen verduurzamen. Destijds was zonne-energie 
nog relatief nieuw en was het enthousiasme van de Zonnefabriek 
een welkome impuls om de inzet van duurzame energie aan te 
moedigen. Zonnefabriek voldoet aan alle eisen ten aanzien van 
kwaliteit en veiligheid. Daarnaast hoorde ze bij de eerste groep van 
drie installateurs die het onafhankelijke keurmerk Zonnekeur 
kregen. Zonnefabriek staat ook bekend om hun goede service.  
De Zonnefabriek zal de complete installatie en oplevering van de 
zonnestroominstallatie verzorgen. 
Meer informatie: www.zonnefabriek.nl 

http://www.vituscollege.nl/
http://www.vitusmavo.nl/
http://www.zonnefabriek.nl/
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De metingen van de opbrengst 
van de zonnestroominstallatie 
worden verzorgd door het 
meetbedrijf Kenter. 
Voor het postcoderoosproject 

hoeft geen eigen elektriciteitsaansluiting te worden gemaakt, maar 
kan gebruik gemaakt worden van de aansluiting van de school. Wel 
is een meetinstallatie noodzakelijk zodat de opbrengst van de 
panelen apart gemeten en geregistreerd wordt. Voor dit project zijn 
drie zuivere meters aangevraagd: één van 3x125A voor het dak van 
het Beta-gebouw, één van 3x80A voor het Cultuurgebouw (beiden 
Vituscollege) en één van 3x80A voor de Vitusmavo. Om de jaarlijkse 
opbrengst van het project te bepalen worden de standen van deze 
drie meters bij elkaar opgeteld.  
Meer informatie: www.kenter.nu 
 
Energiecoöperatie 
Gooise Meren 
WattNu heeft in 
het kader van de 
regeling Duurzaamheidsinitiatieven Burgercollectieven een subsidie 
ontvangen van de Provincie Noord-Holland. Deze subsidie heeft het 
realiseren van het Project Vituszon mede mogelijk gemaakt. De 
opstart, wervings- en communicatiekosten van de Coöperatie zijn 
uit deze subsidie betaald. 
Meer informatie: www.noord-

holland.nl/loket/subsidies/subsidieregelingen 

 

 

  

  

http://kenter.nu/
http://www.noord-holland.nl/loket/subsidies/subsidieregelingen
http://www.noord-holland.nl/loket/subsidies/subsidieregelingen
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3. Het aanbod 

In het Project Vituszon worden op de drie daken bij elkaar 422 
zonnepanelen geplaatst. Het project wordt verkocht in 436 
participaties. Een participatie is dus niet precies gelijk aan een 
paneel. Om toekomstige projecten vergelijkbaar te houden wordt 
gerekend met een vast opwekvermogen per participatie, namelijk 
ongeveer 250 kWh per jaar.  
 
Bij deelname aan het project wordt u automatisch lid van 
Energiecoöperatie Gooise Meren WattNu. Per participatie is de 
inleg eenmalig € 320,-. Verder betaalt u jaarlijkse 
lidmaatschapskosten aan de coöperatie, onafhankelijk van het 
aantal participaties waarin u investeert. Voor 2019 zijn de kosten 
voor lidmaatschap vastgesteld op € 12,-. De coöperatie verzorgt de 
aanleg en al het beheer en onderhoud.  
 
Werking stap voor stap 
- Een participatie kost € 320,-. 
- De verwachtte stroomopbrengst per participatie is ongeveer 

250 kWh per jaar. Het opwerkvermogen dat gekoppeld is aan 
een participatie is 295 kWp. In dit project is rekening gehouden 
met een productiefactor van 0,86. Dit is gebaseerd op een 
inschatting van de installateur voor de specifieke daken van de 
Vitusscholen. We houden er rekening mee dat deze productie 
jaarlijks met 0,7% afneemt door degradatie van de panelen. 

- De belastingkorting voor participanten bedraagt in 2019 
€ 0,1193 per kWh (incl. BTW). De gemiddeld verwachte korting 
op de eigen nota na het eerste jaar is per participatie dus 
€ 29,80. 

- De coöperatie ontvangt een vergoeding voor de door de 
zonnestroominstallatie geproduceerde stroom van 
Greenchoice. Deze vergoeding is voor 3 jaar met Greenchoice 
vastgelegd en bedraagt momenteel ca € 0,05 per kWh.  
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- Ieder lid betaalt, ongeacht het aantal participaties, € 12,- 
lidmaatschapscontributie per jaar, als dekking voor de kosten 
van administratie en de kosten van het ledenbeheer.  

- Uit het totaal aan inkomsten van de coöperatie wordt onder 
andere het beheer en onderhoud van de installatie betaald, 
zoals de kosten voor de bemetering en de verzekering. Het 
restant kan aan de leden worden uitgekeerd. 

 
Rekenvoorbeeld 
 
Stel dat u  investeert in 10 Vituszonneparticipaties  
Hiervoor betaalt u eenmalig € 3.200,-. Verder betaalt u € 12,- 
lidmaatschapskosten per jaar.  Daarmee ziet u gedurende 15 jaar 
jaarlijks gemiddeld € 289,- terug via de eigen energienota (namelijk 
250 kWh x korting van 11,93 cent x 10 participaties, rekening 
houdend met een langzame degradatie van de zonnepanelen) en 
€27,50 winstuitkering van de coöperatie (uitgaande van de 
indicatieve exploitatie van de coöperatie zoals in het volgende 
hoofdstuk is weergegeven). Uw terugverdientijd is daarmee zo’n 10 
jaar. Na die tijd verleent de belastingdienst u nog 5 jaar de 
belastingkorting. De opgetelde winst over de looptijd van 15 jaar 
bedraagt € 1.370,-. Daarmee bedraagt het verwachte rendement 
(IRR) op deelname 4,9%. Dit is weergegeven in figuur 1. 

 

 
Figuur 1. Terugverdientijd en geldstroom bij 10 participaties. 
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Variaties in het financiële rendement  
Verreweg het grootste deel van uw rendement wordt bepaald door 
de belastingkorting op basis van de opbrengst van de panelen. 
Daarnaast wordt een klein deel bepaald door de uitkering van de 
winst van de coöperatie op het project op basis van de verkoop van 
stroom, na aftrek van de kosten van het project. Wanneer deze 
winst in het geheel weg zou vallen, bijvoorbeeld doordat de 
verkoopprijs voor de geproduceerde energie daalt van 5 cent naar 
3,5 cent per kWh, is het verwachtte rendement 4,0% (op basis van 
uw initiële inleg en een belastingkorting gedurende 15 jaar). 
Wanneer de energieprijs stijgt tot 6 cent, is de het verwachtte 
rendement 6,3%. 
 
Uitgangspunten bij dit aanbod 
1. De postcoderoosregeling van de Rijksoverheid maakt het 

mogelijk voor bewoners in en rondom hetzelfde 
postcodegebied als waar de zonnestroominstallatie zich 
bevindt, te profiteren van een belastingkorting op de eigen 
energierekening. De overheid garandeert deze korting voor 15 
jaar, over het gehele belastingtarief op elektriciteit. In 2019 is 
dit 11,93 cent per kWh (incl. BTW).  

2. Voor dit project komen bewoners van de postcodes 1401, 
1402, 1403, 1404, 1405, 1406, en 1412 in aanmerking voor 
deelname aan het zonnestroomproject. 

3. Voor het bepalen van de nabijheidseis wordt niet de fysieke 
locatie van beide scholen gebruikt, maar de administratieve 
locatie. Deze locatie is gekozen in postcodegebied 1404, 
waardoor zo veel mogelijk inwoners van Gooise Meren kunnen 
participeren. 

4. Deelname houdt in dat u in het project Vituszon investeert. U 
wordt dan automatisch lid van Energiecoöperatie Gooise 
Meren WattNu.  

5. Als lid van de coöperatie heeft u stemrecht tijdens de ALV 
(algemene ledenvergadering), waarmee invloed uitgeoefend 
kan worden op zaken als het bestuur, de jaarplannen en de 
winstuitkering.  
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6. Coöperatie Gooise Meren WattNu is een ledencoöperatie met 
uitgesloten aansprakelijkheid. Dit houdt o.a. in dat leden bij 
een ontbinding niet kunnen worden aangesproken op 
financiële tekorten. 

7. Leden investeren in een zelf te kiezen aantal participaties. Als 
leidraad wordt een opbrengst van maximaal 80% van het 
jaarlijks energieverbruik thuis geadviseerd. Dit om te 
voorkomen dat men bij verdere energiebesparende 
maatregelen thuis niet meer maximaal gebruik kan maken van 
de belastingkorting. 

8. De belastingkorting geldt alleen voor de 1ste schijf van de 
energiebelasting, dat betekent tot maximaal 10.000 kWh 
(ongeveer 40 participaties). 

9. Leden die reeds zelf zonnepanelen op hun dak hebben en 
stroom terugleveren aan het net, mogen de belastingkorting 
slechts verrekenen voor de stroom die zij netto afnemen van 
hun energieleverancier. 

10. Ook bedrijven gevestigd in het postcodegebied kunnen 
deelnemen. Voor bedrijven geldt ook het maximum van 
10.000 kWh waarover de belastingkorting verrekend mag 
worden.  

11. Participanten wordt geadviseerd om over te stappen naar 
Greenchoice als energieleverancier. Dit is niet verplicht of 
noodzakelijk, maar administratief gezien wel makkelijker en 
mogelijk financieel gunstiger. Hier wordt verder op ingegaan op 
de volgende pagina’s. 

12. Financiering van het project Vituszon wordt verkregen door de 
investeringen van de participanten. 

13. Iedere participant heeft ongeacht het aantal participaties 
hetzelfde stemrecht. 

14. Participanten profiteren van de opbrengst van de 
zonnepanelen vanaf het moment dat de installatie in werking is 
gesteld. Participanten ontvangen hun voordeel zolang zij lid zijn 
van de coöperatie en maximaal tot het verwachte einde van de 
looptijd van 15 jaar. 

15. Indien men zijn participatie vroegtijdig moet of wil beëindigen, 
b.v. wegens verhuizing, is men zelf verantwoordelijk voor de 
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doorverkoop van de participaties (aan bijv. de nieuwe 
bewoner). De coöperatie kan hierbij behulpzaam zijn door de 
participaties aan te bieden aan de bestaande leden of door 
communicatieve ondersteuning om nieuwe participanten voor 
het project te werven, doch is hiertoe niet verplicht en is ook 
niet verplicht om ze terug te kopen. 

16. Bij doorverkoop wordt de prijs van een participatie door de 
coöperatie bepaald op basis van lineaire afschrijving en 
resterende looptijd. Deze prijs is niet bindend: de participant 
mag de panelen tegen een hogere of lagere prijs aanbieden. De 
potentiële koper wordt door de coöperatie op de hoogte  
gesteld van de adviesprijs.  

 
Voorwaarden vooraf 
Het doel is om het project  Vituszon zo spoedig mogelijk na sluiting 
van de intekening uit te voeren. Echter de voortgang van het project 
is afhankelijk van de volgende zaken:  
o Voldoende deelnemers zullen moeten intekenen, opdat alle 

participaties zijn verkocht. 
o De statuten van coöperatie WattNu U.A. moeten worden 

geactualiseerd, in verband met de eerder beschreven 
voorgenomen uitbreiding van activiteiten en werkgebied. Deze 
statutenwijziging zal naar verwachting uiterlijk 20 juli a.s. 
effectief worden. Pas daarna kunnen de participaties definitief 
aan de deelnemers van Vituszon worden toegekend. 

Mocht aan bovenstaande voorwaarden onverhoopt niet worden 
voldaan, dan zal de inschrijving van de deelnemers ongedaan 
worden gemaakt en worden door deelnemers reeds gedane 
betalingen teruggestort. 
o Daarnaast zal door de Belastingdienst een aanwijzing van dit 

project als ‘postcoderoosproject’ moeten plaatsvinden, om 
aanspraak te kunnen maken op de Regeling Verlaagd Tarief 
Energiebelasting. Deze aanwijzing kan pas plaatsvinden als de 
aansluiting is gerealiseerd. Wij voldoen aan de voorwaarden die 
de Belastingdienst stelt, dus verwachten deze aanwijzing te 
krijgen. Toch moet elk project een nieuwe aanwijzing krijgen. 
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4. De business case 

De inleg van de participanten wordt gebruikt om de 
zonnestroominstallatie aan te schaffen en het project verder in te 
richten. Hieronder wordt een doorkijk gegeven in de business case 
die hierachter zit. Deze is zo ingericht dat de coöperatie en het 
project financieel gezond blijven en dat de participanten kunnen 
profiteren van de belastingkorting en de eventuele overwinst.  
 
Voor een volledig overzicht van de businesscase verwijzen wij naar 
onze webpagina: www.wattnu.org/vituszon.  
 
De investering 
Het systeem van 422 zonnepanelen, de installatie, 15 jaar garantie 
en de nodige netaansluitingen kost ongeveer € 142.000,-. Omdat 
hierover BTW verschuldigd is komt daar nog bijna € 30.000,- bij. 
Deze BTW kan de coöperatie vervolgens weer terugvragen van de 
belastingdienst. De BTW wordt voorgefinancierd vanuit het huidige 
vermogen van de coöperatie en kan om die reden in totaliteit 
buiten de business case worden gehouden. Daarnaast reserveert de 
coöperatie € 2.500,- voor juridische kosten (recht van opstal) en 
hanteert zij een reservebudget (van € 3.750,-). De communicatie- en 
wervingskosten worden betaald uit een subsidie van de Provincie 
Noord-Holland.  
 
Inkomsten en kosten 
De Vitusschool draagt éénmalig € 5.000,- bij aan de extra kosten die 
nodig zijn in verband met de dakconstructie van de Vitusmavo. 
Jaarlijks ontvangt de coöperatie een vergoeding voor de verkoop 
van de geproduceerde stroom aan Greenchoice, op basis van de 
huidige markttarieven is dat gemiddeld € 5.250,-. Daarnaast 
ontvangt de coöperatie inkomsten uit lidmaatschapscontributie 
alsook uit jaarlijkse bonussen van Greenchoice voor overstappende 
participanten. 
 

http://www.wattnu.org/vituszon
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Van deze inkomsten worden de jaarlijkse kosten betaald voor 
service en onderhoud, administratie, boekhouding, alsmede meet-, 
verzekerings- en bankkosten. Deze kosten zijn geraamd op 
€ 4.000,-. De verwachting is dat de jaarlijkse inkomsten de jaarlijkse 
kosten zullen overtreffen en dat er jaarlijks een restant overblijft 
om uit te kunnen keren aan de participanten.  
 
Voor een volledig overzicht van de business case verwijzen wij u 
naar de website. 
 
Liquiditeit 
Om te zorgen dat de coöperatie altijd aan haar verplichtingen kan 
voldoen, zorgen we voor een minimale liquiditeitsbuffer binnen de 
coöperatie. Dit is zo ingesteld dat er altijd een jaar aan kosten kan 
worden betaald, zonder dat daar inkomsten tegenover staan. 
Daarnaast wordt de uitkering van eventuele meeropbrengst aan 
participanten verspreid over de looptijd. Zoals nu is bepaald wordt 
deze uitkering eens in de drie jaar gedaan. Participanten kunnen via 
de Algemene Leden Vergadering voorstellen doen om deze 
uitkering eerder, of later te laten plaatsvinden.  
 
Continuïteit 
WattNu betrekt bij dit project professionals die ervaring hebben 
met het opzetten van zonnestroomprojecten waaronder een 
technisch projectleider. Voor het administratieve beheer rondom 
de energieopbrengst en de toewijzing van de opbrengst aan de 
participanten maken wij gebruik van een tool van Econobis 
(https://duurzameenergie.org/econobis). Dit softwarepakket is 
eigendom van het collectief van duurzame energiecoöperaties 
waarvan ook WattNu deel uit maakt.  WattNu heeft nauw contact 
en werkt samen met andere energiecoöperaties. Bijvoorbeeld in de 
landelijke coöperatie Energie Samen (https://energiesamen.nu/) en 
het Gooise verband Energie Verbonden 
(https://energieverbonden.nl/). 
 
 
 

https://duurzameenergie.org/econobis
https://energiesamen.nu/
https://energieverbonden.nl/
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Einde van het project 
Na 15 jaar verloopt de Regeling Verlaagd Tarief. De deelnemers 
komen vanaf dat moment niet meer in aanmerking voor de 
belastingkorting. Het voornaamste financiële voordeel voor 
participanten vervalt daarmee ook. Met de Vitusscholen is 
afgesproken dat de coöperatie de volledige installaties dan om niet 
zal overdragen.   
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5. Wel of niet overstappen naar 
Greenchoice?   

Greenchoice neemt de opgewekte stroom af van de coöperatie.  Als 
u ook klant wordt (of bent) van Greenchoice, wordt de 
belastingkorting automatisch en kosteloos verrekend op uw 
energierekening. Dit is niet gegarandeerd als u bij een andere 
energieleverancier zit. Het is voor energieleveranciers namelijk niet 
wettelijk verplicht om de korting te verrekenen, al werken veel 
leveranciers inmiddels mee. Ook voor WattNu is het administratief 
aanzienlijk eenvoudiger om de opbrengst van uw participaties door 
te geven als u uw stroom afneemt van Greenchoice 

Greenchoice hanteert een speciaal kortingstarief voor de stroom- 
en gasprijzen voor leden van de coöperatie. Bovendien biedt 
Greenchoice vanaf 1 juni 2019 een compensatieregeling voor 
klanten die naar Greenchoice overstappen voordat het contract van 
hun huidige energieleverancier is beëindigd. Dit houdt in dat zij de 
boete van de andere leverancier vergoeden. Deze 
compensatieregeling geldt voor nieuwe Lokaal Groen contracten 
van 3 jaar. 

De coöperatie ontvangt  een vergoeding voor het aanbrengen van 
nieuwe leden. Deze vergoeding wordt gebruikt om nieuwe 
projecten mogelijk te maken. De vergoeding die de coöperatie krijgt 
is afhankelijk van het contract dat de participant kiest en hoeveel 
klanten de coöperatie aanlevert. Dit bedrag laat zich daarom lastig 
voorspellen. Er zijn hierop geen aannames gemaakt en dit is daarom 
niet in de berekening van het rendement meegenomen.  

Waarom Greenchoice?  
Er is door ons, op basis van vergelijking tussen meerdere 
leveranciers, een weloverwogen keuze gemaakt voor Greenchoice. 
WISE, Greenpeace, Natuur & Milieu en de Consumentenbond 
onderzoeken elk jaar de duurzaamheid van alle stroomleveranciers 
in Nederland. Greenchoice krijgt in dit onderzoek een 8,7 als 
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rapportcijfer. De organisatie mag zich daarmee koploper binnen de 
stroomleveranciers noemen. Greenchoice heeft daarnaast veel 
ervaring in het samenwerken met energiecoöperaties op het gebied 
van postcoderoosprojecten.  

Wat als ik bij mijn eigen energieleverancier wil blijven? 
U behoudt de mogelijkheid om bij uw eigen energieleverancier te 
blijven. De coöperatie zal dan jaarlijks de door uw participaties 
opgewekte stroom opgeven op een zogenoemde ledenverklaring. 
Dit bewijs van hoeveel kWh uw participatie heeft opgewekt wordt 
door de coöperatie naar de energieleverancier gestuurd die bij ons 
bekend is als uw energieleverancier. De korting dient verrekend te 
worden door uw eigen energieleverancier. Wij raden aan om goed 
uit te zoeken of, en onder welke voorwaarden (en kosten), uw eigen 
energieleverancier de korting wil verrekenen.  
 
WattNu is verantwoordelijk voor het opsturen van de 
ledenverklaring aan uw energieleverancier, maar u bent zelf 
verantwoordelijk voor de afspraken met uw leverancier over de 
verrekening. 
 
Welke partijen verrekenen de energiebelasting? 
Gelukkig zijn er steeds meer leveranciers die volledige medewerking 
verlenen aan het verrekenen van de belastingkorting op uw 
rekening. De meest recente lijst van energieleveranciers die 
meedoen vindt u op de website van de landelijke 
ondersteuningsorganisatie HierOpgewekt: 
www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-werkt-
je-energieleverancier-mee  
 
Het blijft uw eigen verantwoordelijkheid om uit te zoeken of uw 
energieleverancier meedoet onder de voorwaarden van de 
coöperatie. Het eenvoudigst, voor uzelf én de coöperatie, is om 
over te stappen naar Greenchoice. Een overstap kunt u heel 
gemakkelijk organiseren via de aanmeldingspagina op 
www.greenchoice.nl/wattnu. Uiteraard is dit besluit uiteindelijk aan 
u. 

http://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-werkt-je-energieleverancier-mee
http://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-werkt-je-energieleverancier-mee
http://www.greenchoice.nl/wattnu
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Belangrijk 
Het is voor een correcte verwerking zeer belangrijk dat de 
coöperatie te allen tijde weet welke energieleverancier uw 
woonadres verzorgt.  



Vituszon 25 

 

6. Risico’s 

Aan beleggen, ook aan het investeren in alle 
postcoderoosprojecten, zijn risico’s verbonden. Hieronder wordt 
een aantal van deze risico’s genoemd en wordt ingeschat wat de 
eventuele consequenties ervan zijn. Ook wordt aangegeven welke 
maatregelen de coöperatie neemt om de risico’s te minimaliseren. 
 
Systeemprestaties  
 
1. De kans op tegenvallende systeemprestaties kan invloed 

hebben op de winstuitkering.  
 
WattNu hanteert conservatieve aannames voor wat betreft de 
opbrengst van de zonnestroominstallatie. De verwachting is dat de 
opbrengst hoger zal uitvallen. Mocht er door onheil van buitenaf 
een productieverlies optreden, dan wordt dit gedekt door onze 
verzekering. Dat geldt bijvoorbeeld voor schade door bliksem, 
storm, hagel, diefstal e.d. (maar niet voor terreur, oorlog of een 
natuurramp). 
 
2. Gevolgschade en aansprakelijkheid 
 
In geval van schade aan het gebouw of dak als gevolg van 
onderhoud, voor zover niet veroorzaakt door de installateur, is 
gevolgschade gedekt door een bedrijfsaansprakelijkheids-
verzekering van de coöperatie. 
 
Inkomsten  
 
3. De energieleverancier Greenchoice biedt de coöperatie 

momenteel een marktconforme vergoeding voor de opgewekte 
stroom. Dit bedrag wordt na afloop van de contractperiode (3 
jaar) opnieuw vastgesteld en is afhankelijk van de marktprijs. 
Gedurende de 15 jaar van dit project kan de energiemarkt 
veranderen.  
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Het kan dus zo zijn dat de vergoeding voor de stroom lager (of 
hoger) uitvalt dan verwacht. De energiemarkt laat zich lastig 
voorspellen. Zelfs experts wagen zich niet aan harde uitspraken 
over toekomstige ontwikkelingen. Daarentegen wordt duurzame 
energie steeds belangrijker, gezien internationale milieu 
doelstellingen. Bovendien wordt elektrische energie met een 
oorsprong in Nederland steeds populairder. Een daling van deze 
inkomsten is net zo goed mogelijk als een stijging. Door het tarief 
voor 3 jaar vast te leggen is het mogelijk het risico te beperken. In 
de businesscase is gerekend met een bedrag dat 20% lager ligt dan 
het actuele markttarief. 
 
4. De overheid biedt garantie op de periode van de 

belastingkorting, namelijk 15 jaar. Zij behoudt zich echter wel 
het recht voor om de tarieven van de energiebelasting aan te 
passen. 

 
Een verandering in de hoogte van de energiebelasting kan invloed 
hebben op de korting die u via de eigen energierekening ontvangt. 
Dit is eveneens een onzekere factor, die zowel positief als negatief 
kan uitpakken. In januari 2019 is het belastingtarief op elektriciteit 
verlaagd, wat betekent dat het voordeel iets lager is geworden dan 
daarvoor. Deze verandering is reeds verwerkt in de cijfers. 
 
In principe zijn alle overheidsregelingen aan verandering onderhevig 
wanneer de politiek daartoe besluit. We schatten het risico dat deze 
regeling versoberd gaat worden als beperkt in. De regeling is een 
belangrijk instrument om tot de duurzame energiedoelstellingen 
van het Rijk te komen. De regeling is onlangs juist verbeterd, om zo 
dichterbij de energiedoelstellingen te komen. Deze doelstellingen 
liggen nog steeds ver buiten bereik. De overheid zal dus duurzame 
energie-investeringen moeten doen om hieraan wel te kunnen 
voldoen. 
 
De kans dat er een verschuiving in de energiebelasting plaatsvindt 
van elektriciteit naar gas is vrij groot. In januari 2019 is het 
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belastingtarief op elektriciteit verlaagd en de belasting op gas 
verhoogd. Dat betekent dat het voordeel iets lager is geworden dan 
daarvoor. Deze verandering is reeds verwerkt in de cijfers in deze 
brochure. 
 
De gezamenlijke duurzame energiecoöperaties (verenigd in de 
coöperatie i.o. Energie Samen) overleggen regelmatig met de 
overheid en nemen deel aan de besprekingen over het 
klimaatakkoord. De belangen van de energiecoöperaties zijn op 
deze manier goed zichtbaar. 
 
Mocht het onverhoopt toch zo ver komen dat door ingrijpen van de 
overheid de zonnestroomprojecten niet langer rendabel in stand 
gehouden kunnen worden, dan kan de Coöperatie samen met de 
deelnemers ertoe besluiten om andere businessmodellen uit te 
werken die wel renderen. Als energiecoöperatie zijn we goed op de 
hoogte van nieuwe ontwikkelingen en kansen op het gebied van 
zonnestroom.  
 
5. De energiebelasting wordt verrekend door uw eigen 

energieleverancier. Als u geen klant bent van Greenchoice 
moet u de coöperatie goed op de hoogte houden van uw 
huidige energieleverancier en eventuele veranderingen daarin, 
omdat u anders mogelijk inkomsten misloopt. 

 
De coöperatie geeft uw aandeel in de jaarlijkse energieproductie 
door aan de energieleverancier die uw eindafrekening maakt. Bij 
een tussentijdse overstap moet dit eveneens gebeuren. De 
coöperatie zal haar participanten regelmatig wijzen op de ‘rechten 
en plichten’ van de participanten. Het up-to-date houden van de 
persoonlijke gegevens is hiervan een onderdeel. 
 
Kosten 
 
6. We hanteren nu voor de kostenkant een inflatie van 1% per 

jaar. Mochten bepaalde kostenposten meer stijgen, dan is dit 
nadelig voor het projectrendement. 
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Er bestaan momenteel geen redenen om aan te nemen dat deze 
kosten sterk zullen stijgen. Mochten er kosten ontstaan door schade 
aan derden vanwege ons toedoen, dan zijn we daarvoor gedekt via 
een aansprakelijkheidsverzekering.  
 
Fiscaal 
 
7. Verkrijging aanwijzing belastingdienst 

De belastingdienst geeft pas op een zeer laat moment, namelijk 
nadat de installatie en de terugleveringsmeter zijn geplaatst, zijn 
aanwijzing af. Dit houdt in dat er een risico is dat de investeringen 
zijn gepleegd maar er geen gebruik kan worden gemaakt van de 
Regeling Verlaagd Tarief. Dit risico achten wij beperkt omdat de 
belastingdienst gelijke projecten bij collega-coöperaties heeft 
goedgekeurd en wij voldoen aan de voorwaarden die de 
belastingdienst stelt. Toch moet elk project zijn eigen aanwijzing 
krijgen. 

8. BTW 

BTW regels voor energiecoöperaties kunnen door verschillende 
belastinginspecties verschillend worden gehanteerd. Gezien de 
grote hoeveelheid energiecoöperaties die inmiddels in het land 
opereert achten wij dit risico zeer beperkt.   

Financiële risico-indekking 
De coöperatie ontvangt, zoals eerder vermeld, een vergoeding per 
participant die van energieleverancier overstapt naar Greenchoice. 
Dit is nu niet meegerekend in de rendementsberekening, we weten 
immers niet hoeveel mensen bereid zijn om over te stappen. De 
opbrengsten van de overstapvergoeding komen in de algemene 
middelen van de coöperatie. De participanten beslissen via de 
begroting tijdens de ALV uiteindelijk over de besteding van dit geld.  
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Met deze risicoanalyse hebben we een overzicht willen geven van 
de belangrijkste risico’s, hoe wij deze risico’s momenteel inschatten 
en deze hebben beperkt. Los van deze analyse willen we u erop 
attenderen dat een investering altijd risico’s met zich meedraagt en 
dat u bij voorkeur niet meer geld inlegt dan u kunt missen.  
 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt op de website 
www.wattnu.org/vituszon een lijst met veel gestelde vragen 
raadplegen. U kunt uiteraard ook altijd contact met ons opnemen 
via: info@wattnu.org.  

  

http://www.wattnu.org/vituszon
mailto:info@wattnu.org
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7. Deelname 

Als u deel wilt nemen werkt dat als volgt. 
o Lees deze informatiebrochure goed door.  
o Inschrijving is mogelijk vanaf 17 juni 2019. 
o U schrijft zich in via het formulier op de website, 

www.wattnu.org/vituszon. U wordt om een aantal 
persoonlijke gegevens gevraagd zoals uw NAW-gegevens, 
maar ook uw verbruiksgegevens, dus houd een jaarnota bij de 
hand (of maak een schatting van uw verbruik).   

o U vindt op de website ook onze participatie-overeenkomst en 
de concept statuten zoals die vanaf 20 juli 2019 zullen 
gelden.  Lees deze eveneens goed door. In de participatie-
overeenkomst leggen we de onderling geldende afspraken 
vast.   

o Het project bestaat uit 436 Vituszonparticipaties. Toewijzing 
van participaties aan participanten gebeurt op volgorde van 
binnenkomst van de aanmelding, waarbij minimaal de helft 
van de panelen is gereserveerd voor betrokkenen bij de 
Vitusscholen.  U geldt als betrokkene als u werkt op de 
Vitusscholen of als u kinderen heeft (gehad) op één van de 
Vitusscholen. U kunt op het inschrijfformulier aangeven of u 
een betrokkene bent. 

o Zo snel mogelijk na 20 juli 2019 ontvangt u de gewijzigde 
statuten van de coöperatie WattNu U.A. Mochten de 
definitieve statuten niet overeenkomen met de u ter 
beschikking gestelde concept statuten, dan heeft u heeft na 
ontvangst hiervan nog 1 maand de tijd om hiertegen bezwaar 
te maken of uw inschrijving ongedaan te maken   

o Vervolgens ontvangt u per mail een verzoek voor betaling van 
uw participaties. Wanneer u de participatieovereenkomst 
getekend en teruggestuurd heeft én de participaties zijn 
betaald, dan is uw deelname definitief. 

o Indien u ervoor kiest om over te stappen naar Greenchoice 
regelt u dit met Greenchoice; de link om u aan te melden kunt 
u vinden via www.wattnu.org/vituszon.   

http://www.wattnu.org/vituszon
http://www.wattnu.org/vituszon
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o Het project kan pas van start gaan na de verkoop van 100% 
van de participaties.  

o De coöperatie behoudt zich het recht voor om een jaar de tijd 
te nemen om te komen tot projectrealisatie. Mocht 
onverhoopt het project stagneren, dan hebben deelnemers 
het recht om hun reeds gestorte bijdragen terug te krijgen.  

o Mocht het project onverhoopt niet doorgaan, dan ontvangt u 
uw volledige inleg automatisch terug.  Reeds gemaakte kosten 
zijn voor risico van WattNu. 
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Participatieovereenkomst  
 

 
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;   

mailto:info@wattnu.org
http://wattnu.org/
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 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.   

 
 
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 
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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 € ........... 

 
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; 
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 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;   

 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: _____________________________________________ 

  



 

Samenvatting 

 

Deze informatiebrochure is uitgegeven door de regionale duurzame 
Energiecoöperatie Gooise Meren WattNu. In deze brochure leest u 
alles over het zonnestroomproject Vituszon.  

In dit project worden 422 zonnepanelen van 305 Wattpiek 
geïnstalleerd op daken van de scholen Vitusmavo en het 
Vituscollege van de SIVOG. Dit komt neer op een vermogen van 
128,7 kWp. U kunt deelnemen vanaf € 320,- per participatie; er zijn 
436 participaties beschikbaar. Daarnaast betaalt u jaarlijks 
lidmaatschapskosten van €12,-. Bij afname van 10 participaties 
wordt de investering terugverdiend in 10 jaar. Het verwachtte 
rendement op uw investering ligt tussen de 4,0% en 6,3%.  
 
Bovendien, en misschien wel het belangrijkste, draagt u bij aan 
duurzame energie in uw eigen omgeving.  

 

 
 

Project Vituszon wordt mede mogelijk gemaakt door: 
 
 


