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Participatiereglement van Coöperatie ZonopWoudenberg U.A.  

Dit reglement heeft betrekking op participatie in het ledenkapitaal van de Coöperatieve vereniging 
ZonopWoudenberg U.A. (de “coöperatie”) zoals bedoeld in artikel 6.2 van de statuten. 

Artikel 1 Definities  

1. In dit participatiereglement wordt verstaan onder:  
o Coöperatie: de coöperatie vereniging ZonopWoudenberg U.A.; 
o AV: De algemene vergadering van de vereniging; 
o Leden: leden van de coöperatie; 
o Ledenkapitaal: de door leden in gebrachte gelden van de coöperatie; 
o Participant: persoon die deelneemt aan een project 
o Participatie: naar soort, uitgifte, naam en bijzonder uitkeringsrecht te onderscheiden aandeel 

in het ledenkapitaal overeenkomstig het nominale bedrag van de participatie; 
o Project: plan waarbij leden van de coöperatie gezamenlijk investeren in een 

zonnepaneleninstallatie;  
o Statuten: de statuten van de coöperatie. 

Artikel 2 Uitgifte van participaties 

1. Uitgifte van participaties door de coöperatie geschiedt uitsluitend voor doeleinden, in 
overeenstemming met de statuten en op de wijze en onder de voorwaarden als bepaald in 
dit reglement.  

2. De coöperatie gebruikt het kapitaal, verkregen door uitgifte van participaties, op 
transparante wijze en in overeenstemming met de bij de uitgifte vermelde doeleinden.  

3. Het bestuur betracht voortdurend getrouwe openheid over de inzet van het kapitaal 
verkregen door uitgifte van de participaties en over de risico’s en resultaten van de ermee 
gefinancierde activiteiten, alsmede over het vermogen van de coöperatie.  

4. Eén participatie vertegenwoordigt een nominaal bedrag van € 100. 
5. Participaties worden toegekend aan leden. 
6. Per project mag een lid voor maximaal €20.000 aan participaties verwerven. 
7. De uitgifte van de participaties wordt gemeld aan de AFM, waarbij de AFM een toetsing kan 

uitvoeren. 

Artikel 3 Besluit tot uitgifte 

1. Het besluit tot uitgifte van participaties vermeldt in ieder geval:  
1. het doel van de uitgifte;  
2. de unieke naam van het project van de uit te geven participaties;  
3. het bij de uitgifte maximaal uit te geven aantal participaties;  
4. indien relevant, het minimale aantal uit te geven participaties waar beneden de 

uitgifte geen doorgang vindt;  
5. de beoogde startdatum en sluitingsdatum van de inschrijvingsperiode;  



Coöperatie ZonopWoudenberg 
Secretariaat: Van Gendt6laan 22 
3931 AN Woudenberg 
 

6. de verwachting omtrent aflossing en rentebetaling met betrekking tot de uit te 
geven participaties, alsmede de onderbouwing daarvan, een en ander op basis van 
realistische aannames en prognoses.  

2. Voorafgaand aan goedkeuring van het besluit tot uitgifte van participaties door de AV stelt 
het bestuur een informatiememorandum beschikbaar aan de leden dat de informatie bevat 
die in redelijkheid van belang is voor het vormen van een verantwoord oordeel over het 
vermogen, de financiële positie, het resultaat en de vooruitzichten van de coöperatie, en van 
de rechten, plichten en risico’s die aan de uit te geven participaties verbonden zijn.  

3. Na vaststelling van het informatiememorandum door de AV wordt goedkeuring van het 
besluit tot uitgifte door de AV gegeven.  

4. Na vaststelling als bedoeld in het vorige lid wordt het informatiememorandum door de 
coöperatie beschikbaar gemaakt voor eenieder die is toegelaten tot inschrijving voor 
desbetreffende participaties. 

Artikel 4.  Inschrijving voor participaties 
1. De mogelijkheid om voor (nieuwe) participaties in te schrijven wordt bekend gemaakt via de 

nieuwsbrief en/of website van de coöperatie en/of via een ander daartoe geëigend 
communicatiekanaal. 

2. Inschrijving voor participaties geschiedt middels een door het bestuur voor desbetreffende 
uitgifte opgemaakt (online) formulier. 

3. Het bestuur is bevoegd om de inschrijfperiode onder opgave van redenen uit te stellen, te 
verkorten en te verlengen. 

4. Indien daartoe aanleiding is kan de coöperatie de kring van personen die tot inschrijving zijn 
toegelaten op objectieve en billijke grondslag beperken. 

5. Inschrijving voor participaties kan door de coöperatie worden onderworpen aan 
inschrijvingsvoorwaarden, die per uitgifte kunnen verschillen. 

6. Voor inschrijving op participaties is geen inschrijfgeld verschuldigd. 

Artikel 5. Toekenning van participaties 

1. De coöperatie streeft naar een gelijkmatige verdeling van de participaties onder haar leden.  
2. Het aantal participaties waarvoor een inschrijver heeft ingeschreven wordt opgevat als een 

maximum.  
3. De coöperatie is bevoegd minder participaties toe te kennen dan waarvoor is ingeschreven 

teneinde een gelijkmatige spreiding van participaties te bewerkstelligen.  
4. Het bestuur is bevoegd de datum van inschrijving te laten meewegen bij toekenning van 

participaties. Deze datum wordt dan bepaald door de datum waarop het volledig en 
rechtsgeldig ingevulde inschrijfformulier door de coöperatie is ontvangen.  

5. Participaties worden uitsluitend toegekend op grond van een participatieovereenkomst 
tussen de inschrijver en de coöperatie. 

6. De inschrijver heeft een identificatieplicht en zal voor toekenning haar of zijn ID tonen aan 
een bevoegde medewerker van de coöperatie. 

7. De toekenning van participaties wordt per e-mail aan de inschrijver bekend gemaakt, onder 
vermelding van het aantal participaties dat is toegekend en de datum waarop de betaling 
ervan uiterlijk door de coöperatie moet zijn ontvangen. Pas na ontvangst van het volledige 
bedrag worden de toegekende participaties verkregen. De coöperatie bevestigt deze 
ontvangst en de aanvaarding ervan door verstrekking van een persoonlijk 
participatiecertificaat.  

8. De betaling door participant geschiedt giraal op een Nederlandse bankrekening. 
9. Indien de coöperatie geen tijdige betaling ontvangt, vervalt de toekenning van rechtswege. 

De coöperatie is gerechtigd om ontstane kosten te verhalen op de participant. 
Desbetreffende participaties komen dan beschikbaar voor toekenning aan andere 
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inschrijvers. Het bestuur is evenwel bevoegd de oorspronkelijke gegadigde een hernieuwde 
kans te geven de participaties te verkrijgen, indien het daartoe aanleiding ziet.  

Artikel 6. Uitkering op participaties 

1. Uitkering op participatie wordt gedaan door overmaking naar de bij de coöperatiebekende 
Nederlandse bankrekening van de participant. 

2. Elke participant is gehouden zijn adres, e-mailadres en bankrekeninggegevens aan de 
coöperatie op te geven, alsmede de wijzigingen daarin. De coöperatie is niet aansprakelijk 
voor gevolgen van nalatigheid van een participant hierin. 

3. Uitkering op participatie vindt plaats binnen twee maanden na vaststelling van de 
jaarrekening van de coöperatie waarop deze uitkering is gebaseerd.  

4. Door de coöperatie van een participant opeisbare bedragen kunnen door de coöperatie 
worden verrekend met aan die participant verschuldigde bedragen die betrekking hebben op 
diens participatie of lidmaatschap van de coöperatie. 

 
Artikel 7. Overdracht en overgang van participatie 

1. Participaties zijn overdraagbaar tussen leden onderling. Deze overdracht geschiedt bij een 
schriftelijke overeenkomst, die uitgewerkt wordt op een formulier dat door het bestuur is 
opgemaakt en door de secretaris van de coöperatie medeondertekend dient te worden als 
erkenning van de overdracht door de coöperatie. 

2. Participaties zijn vatbaar voor overgang krachtens fusie, splitsing, boedelmenging of 
erfopvolging. Verkrijging van participaties onder algemene titel (door fusie, splitsing, 
boedelmenging of erfopvolging) wordt door de coöperatie erkend, mits deze verkrijging 
genoegzaam en tot bevrediging van de coöperatie is aangetoond. Zo deze geen lid is wordt 
de verkrijger na erkenning van de overgang een redelijke termijn gegund voor aanvraag van 
het lidmaatschap, teneinde zijn rechten ingevolge zijn participatie te kunnen uitoefenen. Aan 
toelating tot het lidmaatschap kan terugwerkende kracht worden gegeven tot het moment 
van overgang van de participaties. 

3. Overdracht (onder bijzondere titel) van participaties aan niet-leden is niet toegestaan en 
wordt door de coöperatie niet erkend. Rechten ingevolge gewone participaties kunnen door 
niet-leden niet worden uitgeoefend. 

4. Met overgang (onder algemene titel) van het lidmaatschap gaan ook de aan dit lidmaatschap 
verbonden participaties (of een deel daarvan) over. Alsdan bevestigt de coöperatie 
schriftelijk aan beide betrokken personen de overdracht van de participaties van het 
overdragende lid aan de verkrijger, onder specificatie van deze participaties, mits de 
verkrijger kwalificeert voor het lidmaatschap en aan alle verplichting rond het lidmaatschap 
en de overdracht zijn voldaan.  

5. Voor overgang of overdracht van participaties brengt de coöperatie de uitvoeringskosten in 
rekening aan de nieuwe houder. 

 
Artikel 8. Participatieregister 

1. Het bestuur draagt zorg voor het participatieregister waarin de uitgegeven participaties, 
onderscheiden naar naam, type, uitgifte, ingangsdatum en aantal per participant worden 
vastgelegd en bijgehouden.  

2. In samenhang met het participatieregister onderhoudt de coöperatie een participatie- 
archief, houdende alle documentatie betreffende uitgegeven participaties, de ontvangsten 
en uitkeringen met betrekking tot de participaties en alle mutaties ten aanzien van de 
participaties, met datum van ingang, en voor zover nodig voor de rechtsgeldigheid van de 
mutatie, de acceptatie ervan.  

3. De participant informeert de coöperatie over relevante wijzigingen in zijn/haar persoonlijke 
gegevens.  
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4. De coöperatie kan de administratie van het participatieregister laten verzorgen door derden, 
mits daarbij continuïteit en compleetheid van het register, alsmede de vertrouwelijkheid van 
gegevens is gewaarborgd.  

5. Elke participant ontvangt jaarlijks vóór 1 maart opgave van zijn participaties, onderscheiden 
naar naam, type, aantal, en (resterend) nominaal bedrag.  

6. Het participatieregister is niet openbaar, en alleen geanonimiseerd ter inzage voor de AV.  
7. De coöperatie is te allen tijde bevoegd om bewijsstukken te verlangen (waaronder: 

identiteitsbewijs, uittreksel KvK, bankafschrift, verklaring van erfrecht) alvorens over te gaan 
tot toekenning van participaties, inschrijving in het participatieregister, wijziging van het 
participatieregister waaronder wijziging van het bankrekeningnummer waarop uitkeringen 
ingevolge de participaties worden gedaan.  

8. De coöperatie is te allen tijde bevoegd om aan toekenning van een participatie, aan 
aanvaarding van betaling voor een participatie, aan het aangaan van een 
financieringsovereenkomst en aan overgang of overdracht van een participatie nadere 
voorwaarden te verbinden.  

Artikel 9. Geschillen 

Geschillen naar aanleiding van (de toepassing van) dit participatiereglement worden allereerst 
voorgelegd aan het bestuur. Nadat het bestuur gelegenheid heeft gekregen zich over het geschil uit 
te spreken staat beroep open bij de AV. Het bestuur spreekt zich binnen twee maanden nadat een 
geschil bij haar aanhangig is gemaakt, hierover uit.  

Artikel 10. Inwerkingtreding 

Dit participatiereglement treedt in werking vanaf de dag volgend op de datum van goedkeuring door 
de AV.  
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Bijlage: Model participatieovereenkomst 

Partijen bij deze participatieovereenkomst: 
1.  Coöperatie ZonopWoudenberg U.A., gezeteld te Woudenberg, hierna: coöperatie; en 
2.  [....], hierna: participant; 
Hierna gezamenlijk te noemen “Partijen”; 
 
Overwegingen: 

1. Participant is lid van de coöperatie en is bekend met de statuten en reglementen van de 
coöperatie. 

2. De coöperatie heeft besloten tot uitgifte van participaties met de naam [invullen] ten 
behoeve van het project [invullen], hierna: “projectparticipaties” en heeft in dat kader het 
informatiememorandum en de participatievoorwaarden inclusief de 
inschrijvingsvoorwaarden voor deze uitgifte aan participant beschikbaar gesteld. 

3. Afgaand op het onder 2 genoemde heeft participant ingeschreven op deze uitgifte van 
projectparticipaties. 

4. De coöperatie is voornemens aan participant één of meer projectparticipaties toe te kennen. 
 
Komen overeen: 

1. Participant verklaart kennis te hebben genomen van het hiervoor genoemde 
informatiememorandum en de hiervoor genoemde participatievoorwaarden, de inhoud 
daarvan te hebben begrepen en op basis daarvan zich te hebben ingeschreven voor één of 
meer van de hiervoor genoemde projectparticipaties.  

2. De coöperatie kent participant <    > projectparticipaties toe, in overeenstemming met de 
hiervoor genoemde inschrijvingsvoorwaarden, tot maximaal het aantal waarvoor participant 
zich heeft ingeschreven, dan wel een hoger aantal indien partijen dat nader overeenkomen. 

3. De rechten en plichten verbonden aan de projectparticipaties (en de verkrijging daarvan) 
volgen uit de bepalingen van de statuten en het (algemene) participatiereglement van de 
coöperatie, aangevuld met het bepaalde in de hiervoor genoemde participatievoorwaarden, 
inclusief de inschrijvingsvoorwaarden, welke integraal deel uitmaken van deze 
participatieovereenkomst. 

4. Bij wijziging van de statuten, het (algemene) participatiereglement of enig ander reglement 
van de coöperatie wijzigt deze participatieovereenkomst overeenkomstig, voor zover dit niet 
uitdrukkelijk bij die wijziging is uitgesloten. Schriftelijke kennisgeving van een wijziging van de 
statuten respectievelijk het (algemene) participatiereglement wordt opgevat als schriftelijke 
mededeling aan participant van wijziging van deze overeenkomst.  

5. In afwijking van het bepaalde in lid 4 (van het participatiereglement) kan van het bepaalde in 
artikel [invullen] van de participatievoorwaarden niet eenzijdig (bij besluit) door de 
coöperatie worden afgewezen.  

Ondertekening 

Datum 

Plaats 


