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Opmerking 
De participatie-overeenkomt wordt definitief na de toekenning van de participaties en door de 
betaling van het overeengekomen participatie-bedrag.  
Na de sluiting van de inschrijvingsperiode gaat Rijnland Energie over tot de toekenning van de 
Watergeuzen-participaties. U krijgt medio juli 2021 bericht over het aantal toekende participaties 
en een betalingsverzoek. Door de betaling  van het door u te storten bedrag verklaart u zich 
akkoord met deze overeenkomst. Met de acceptatie van uw betaling door Rijnland Energie 
Coöperatie U.A. is de overeenkomst definitief.  
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Versie: 05-05-2021, Aangepast 21-5-2021: overdracht aan (klein)kinderen en erfgenamen, 
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Partijen bij deze participatie-overeenkomst:    
1. Rijnland Energie Coöperatie U.A., hierna: 'regiocoöperatie'; en 
2. de  'participant'; 
 

Overwegingen: 
3. De regiocoöperatie heeft de mogelijkheid leningen van participanten te ontvangen onder 

voorwaarden en bedingen als geregeld in het Participatiereglement.  
4. De participant leent geld aan de regiocoöperatie, en/of is voornemens geld aan de 

regiocoöperatie te lenen. 
5. De Participant dan wel diens (groot)ouder is ten tijde van het aangaan van de participatie lid van 

een bij de regiocoöperatie aangesloten lokale energiecoöperatie.  
6. De regiocoöperatie wenst van de participant geld te lenen onder voorwaarden en bedingen als 

geregeld in het Participatiereglement. 
7. Deze participatie heeft betrekking op het project Watergeuzen-participaties t.b.v de overname 

van Windpark Papemeer B.V.  
8. De participant heeft kennisgenomen van het informatiememorandum, behorend bij het project 

genoemd onder punt 7., het Participatiereglement en AFM- informatiedocument behorend bij dit 
project en de Statuten van de regiocoöperatie. 
 

En komen overeen: 
9. Door acceptatie en betaling van een bedrag ter participatie in een project van de regiocoöperatie 

komt een overeenkomst tot stand tussen partijen die wordt beheerst door het bepaalde in de 
Statuten en reglementen van de regiocoöperatie, en in het bijzonder in het Participatiereglement 
van de regiocoöperatie.  
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10. Participant verklaart in geval van beëindiging c.q. opeisbaarheid van onderhavige participatie, 
zich in eerste en uitsluitende instantie te verhalen op het vermogen van de regiocoöperatie. 
Daaronder wordt verstaan het vermogen zoals dit is opgenomen in de jaarrekening van de 
regiocoöperatie. Participant zal zich niet verhalen op (privé)vermogens van andere participanten 
of bestuurders van de regiocoöperatie.  

 
Door de betaling  van het door u te storten bedrag verklaart u zich akkoord met deze overeenkomst 
en is deze definitief tot stand gekomen. 
  
 
 
De volgende informatie is met uw inschrijving geregistreerd door Rijnland Energie Coöperatie en 
toegankelijk onder uw account Mijn Rijnland Energie 
 
Lidnummer: [in te vullen na toekenning] van de lokale coöperatie: [in te vullen na toekenning] 
Indien van toepassing: Naam (groot)ouder: ……… 
 
Aanhef: [in te vullen na toekenning]  
Achternaam: [in te vullen na toekenning]  
Voorletters [in te vullen na toekenning] 
 
Straat, nummer, toevoeging: [in te vullen na toekenning] 
Postcode en woonplaats: [in te vullen na toekenning] 
 
Aantal participaties ad € 250,--: [in te vullen na toekenning] 
 
Looptijd participaties: economische levensduur van de windturbines, naar verwachting tenminste 20 
jaar, uit te breiden naar 25 jaar. (zie informatiememorandum project)  
 
Rentepercentage participaties: 3% gemiddeld (zie informatiememorandum project) 
 
Ingangsdatum dat participaties rentedragend zijn [in te vullen na toekenning] 
Gestort bedrag € [in te vullen na toekenning]. 
op NL65 RABO 0365 8769 68 ten name van Rijnland Energie Coöporatie U.A. 
 
 
Ondertekening door Rijnland Energie Coöperatie U.A. (naam): …………………………………… 
Op (datum): ……………………………………….  
 
Handtekening Rijnland Energie Coöporatie U.A.: ……………………………………….  
 

De door u verstrekte gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van de 
vereniging en zijn in overeenstemming met onze privacyverklaring. 


