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   Ledenovereenkomst 
Rijnland Energie Coöperatie U.A. 

 
Status: definitief, vastgesteld door bestuur 12-06-2020 
Versie: 09-06-2020 
 
ONDERGETEKENDEN: 
 
I.  Rijnland Energie Coöperatie U.A., statutair gevestigd te Leiden, kantoorhoudende aan 
Luchtmansplein 11, 2332 PP Leiden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 68659032, 
hierna te noemen: de “Coöperatie”, en 
 
II. …………….……………. (naam toetredende cooperatie) , statutair gevestigd te ……………..(plaats), 
kantoorhoudende aan ………………………………………(adresgegevens), ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nr. ……….(KVK- nummer), hierna te noemen: het "Lid"  
 
hierna gezamenlijk aan te duiden als: “Partijen”, 
 
OVERWEGENDE: 
 
(i) de Coöperatie is op 22 november 2019 opgericht bij notariële akte, verleden voor mr. 

Heemstra, notaris te Leiden; 
 

(ii) de Coöperatie stelt zich onder meer ten doel: 
- het bevorderen van het gebruik van wind- en zonne-energie en andere vormen van 

duurzame energie waaronder tevens begrepen het bevorderen van het efficiënt gebruik 
van energie; 

- het daartoe op duurzame wijze produceren van (elektrische) energie in het belang van 
de leden van de bij haar aangesloten coöperaties en de bewoners van de regio Holland-
Rijnland, door met hen ter zake overeenkomsten te sluiten in het bedrijf dat zij te dien 
einde ten behoeve van de bij haar aangesloten coöperaties, alsmede de leden van die 
coöperaties uitoefent; 

- dit alles binnen en ten dienste van de regio Holland-Rijnland; 
 
(iii) het Lid heeft kennis genomen van en onderschrijft het ICA-Charter voor coöperaties, de 

Statuten, de Privacyverklaring en het Huishoudelijk Reglement van de Coöperatie (zie website 
Rijnland Energie, www.rijnlandenergiecooperatie.nl), en wenst lid van de Coöperatie te 
worden zodat bij het Lid aangesloten leden kunnen participeren in projecten van de 
Coöperatie;  

 
(iv) de Coöperatie wenst het Lid hierbij als lid toe te laten conform art. 6 - 15 van haar Statuten en 

artikel 4 van het Huishoudelijk Reglement; 
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(v) Partijen wensen hun onderlinge rechten en verplichtingen terzake, voor zover niet geregeld in 
de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Coöperatie, vast te leggen. 
 

KOMEN HIERBIJ HET VOLGENDE OVEREEN: 
 
1. Lidmaatschap 
 
Het Lid wordt met onmiddellijke ingang lid van de Coöperatie indien dat nog niet het geval is.  
Het inschrijfgeld is eenmalig € 110,-- en de contributie bedraagt € 250,-- per kalenderjaar behoudens 
aanpassing door de Algemene Leden Vergadering van de Coöperatie.  
Op het lidmaatschap zijn de desbetreffende bepalingen van de Statuten en het Huishoudelijk 
Reglement van de Coöperatie van toepassing. Deze overeenkomst vervangt bij tegenstrijdigheid alle 
eventuele eerdere ledenovereenkomsten tussen het Lid en de Coöperatie.  
 
2. Verklaring van het Lid 
 
Het Lid staat er jegens de Coöperatie voor in dat: 
 

 contributie- en inschrijfgelden tijdig worden betaald; 
 wijzigingen in gegevens van lidmaatschap, zoals wijzigingen in persoonsgegevens van 

bestuurders van het Lid,  tijdig worden doorgegeven; 
 de statuten van het Lid participatie van zijn leden in projecten van de Coöperatie niet in 

de weg staan; 
 vóór of bij aanvang van de Algemene Leden Vergadering van de Coöperatie de 

bevoegdheid tot vertegenwoordiging van het Lid naar genoegen van het bestuur van de 
Coöperatie is aangetoond; 

 bekendheid wordt gegeven aan de activiteiten van de Coöperatie en onder de aandacht 
wordt gebracht van haar eigen leden. 

 
3. Overige rechten en verplichtingen 
 
Behoudens voor zover in deze overeenkomst anders is aangegeven komen alle rechten en 
verplichtingen van Partijen ter zake van het lidmaatschap, de bijdrage van het Lid, de activiteiten van 
de Coöperatie en daarmee rechtstreeks of indirect verband houdende zaken zoals een vaste en een 
variabele bijdrage voor het Lid in relatie tot de participatie van haar leden in de projecten van de 
Coöperatie, voort uit de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Coöperatie. 
Indien er strijd is tussen deze overeenkomst en de Statuten, gaat deze overeenkomst voor.  
 
4. Duur van de overeenkomst 
 
Deze overeenkomst is van kracht gedurende het lidmaatschap van de Coöperatie. Zij eindigt indien en 
zodra het lidmaatschap eindigt en aan alle verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, is 
voldaan. 
 
5. Geschillen 
 
Op alle geschillen verband houdende met deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. 
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Aldus ondertekend in tweevoud: 
 
 
Datum:       Plaats: 
 
 
 
 
Rijnland Energie Coöperatie U.A.: 

Naam bestuurslid 1:    Functie:   Handtekening: 

 

 

Naam bestuurslid 2:    Functie:    Handtekening: 

 
  
 
 

…………….……………. (naam toetredende cooperatie): 

Naam bestuurslid 1:    Functie:   Handtekening: 

 

 

Naam bestuurslid 2:    Functie:    Handtekening: 

 


