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Deelnemersovereenkomst 
SCE-project 

 

Tussen:  

Energiecoöperatie Woerden U.A. statutair gevestigd te Waarder, geregistreerd bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer 77029119 hierna te noemen ‘de coöperatie',  

en  
[Naam Deelnemer], [adres binnen postcoderoos], hierna ook te noemen ‘deelnemer’. 
 
Overwegende, dat 
 

• Deelnemer zich op [datum inschrijving] heeft ingeschreven voor deelname in 
[een installatie voor de productie van hernieuwbare energie] gelegen in de 
postcoderoos […];  

• De inschrijving betrekking heeft op [aantal] keer de minimale Inleg van € …, en 
derhalve een verplichting oplevert van € …. ; 

• De inschrijving door de coöperatie is aanvaard; 
• Partijen de wederzijdse rechten en verplichtingen, die uit de inschrijving 

voortvloeien in deze overeenkomst wensen vast te leggen; 
• Deelnemer erkent het SCE Reglement, dat van toepassing is op het onderhavige 

project te hebben ontvangen en verklaart akkoord te gaan met de inhoud 
daarvan; 

• Deelnemer voldoet aan de in het reglement vastgestelde eisen. 
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Komen als volgt overeen 

Artikel 1 
Door de inschrijving van de deelnemer en de acceptatie daarvan door de coöperatie is 
deze deelnemersovereenkomst tot stand gekomen. Deelnemer heeft geen gebruik 
gemaakt van zijn recht om gedurende 14 dagen na inschrijving in te trekken.                                                                                                   
 
Artikel 2 

1. Deelnemer zal de overeengekomen Inleg voldoen nadat hij daartoe schriftelijk 
(per e-mail) door de coöperatie is uitgenodigd. 
 

2. Door betaling van de Inleg verkrijgt de deelnemer een Uitkeringsrecht, zijnde het 
recht om jaarlijks een uitkering te ontvangen, die zal worden berekend op een 
wijze als opgenomen in het Besluit en het SCE-Reglement  

Artikel 3 

1. De coöperatie zal de Inleg gebruiken voor de financiering van bovengenoemde 
productie-installatie. Deze productie-installatie is opgenomen in een beschikking 
tot subsidieverlening aan de coöperatie ingevolge de Subsidieregeling 
Coöperatieve Energieopwekking (SCE).  

2. De coöperatie is gehouden de naam, adres en Inleg van de deelnemer op te 
geven aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Dit is nodig voor 
verkrijging en behoud van de subsidie, die de oprichting van een productie-
installatie en het uitgeven van een Uitkeringsrecht mogelijk maakt.  
 
 

Artikel 4 
1. De wederzijdse rechten en plichten ingevolge deze overeenkomst zijn vastgelegd 

in het door de coöperatie genomen Besluit tot aanbieding van Uitkeringsrechten 
[kenmerk/datum] en het Reglement SCE- projecten. Genoemd Besluit en 
Reglement maken integraal deel uit van deze overeenkomst. 
 

2. Bij wijziging van het Reglement SCE-projecten wijzigt deze overeenkomst 
dienovereenkomstig. Schriftelijke kennisgeving van een wijziging van het 
Reglement SCE-projecten wordt geacht als een schriftelijke mededeling van 
wijziging van deze overeenkomst te gelden.  

 
Artikel 5 
Indien deelnemer niet langer voldoet aan de eisen voor deelnemerschap, vervalt het aan 
hem verleende Uitkeringsrecht. Deelnemer behoudt aanspraak op het bedrag dat de 
coöperatie ontvangt voor het resterende Uitkeringsrecht, na aftrek van 
uitvoeringskosten. 
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Artikel 6 
Deelnemer zal de coöperatie op de hoogte houden van wijzigingen in zijn persoonlijke 
gegevens, waaronder uw adres en e-mailadres. 
 
Artikel 7 

1. De inschrijving en Uitkeringsrecht van de deelnemer worden vastgelegd in het 
inlegregister van de coöperatie. Dit is online raadpleegbaar via 
‘www.woerdenenergie.nl’. 
  

2. Het Besluit van de coöperatie tot aanbieding van de Uitkeringsrechten 
[kenmerk/datum], en het Reglement SCE-projecten van de coöperatie zijn 
blijvend te raadplegen via de website ‘www.woerdenenergie.nl’. 

 
Aldus opgemaakt en getekend in tweevoud te Woerden op (datum) 
 
 
De Coöperatie                                                                           De Deelnemer 
 


