1 september 2017

Ledenovereenkomst Buurtmolenstroom
Welkom als lid van Coöperatie Buurtmolen Herbaijum U.A.
Als lid van de coöperatie haal jij je stroom voortaan uit je eigen windmolen in je eigen buurt.
De overheid stimuleert dit met een verlaagd belastingtarief voor stroom (“nabijheidstarief”). Hierdoor is
de stroom uit je eigen windmolen voordeliger dan gewone groene of grijze stroom. Door hier gebruik van
te maken, steun je duurzame energieproductie in je buurt.
Lidmaatschap
Voor afname van buurtmolenstroom moet je lid zijn van Coöperatie Buurtmolen Herbaijum U.A. hierna
ook: “de coöperatie”, “wij”, “we”, “ons”, “onze”. Je lidmaatschap gaat in zodra de levering van
buurtmolenstroom aanvangt.
Zolang je lid bent van de coöperatie of deze ledenovereenkomst van kracht is, ben je contributie
verschuldigd aan de coöperatie. Bij afname van buurtmolenstroom is deze contributie afhankelijk van je
stroomverbruik.
Postcoderoos
Buurtmolenstroom is alleen beschikbaar voor huishoudelijk kleinverbruik in de postcodegebieden 8801,
8802, 8807, 8855, 8857, 8861 en 8871. Buiten deze postcodegebieden is levering van buurtmolenstroom
niet mogelijk. Bij verhuizing buiten deze postcodegebieden stopt de levering van buurtmolenstroom. Je
lidmaatschap van de coöperatie kan dan worden beëindigd.
Tot 10.000 kWh per jaar
Je kunt buurtmolenstroom afnemen tot 10.000 kWh per jaar. Dat is vergelijkbaar met het stroomverbruik
van 3 grote huishoudens. Als je meer verbruikt wordt dat niet geleverd uit de buurtmolen, maar uit andere
duurzame bron in Nederland. Je betaalt daarvoor dan het normale stroomtarief behorend bij je contract
voor energielevering.
Energielevering
De coöperatie is niet bevoegd om zelf energie aan je te leveren. Daarom werken wij samen met Qurrent.
Qurrent neemt de stroom uit de buurtmolen af, en levert deze door aan jou. Hiertoe dien je met Qurrent
een overeenkomst aan te gaan voor energielevering. Zonder leveringsovereenkomst met Qurrent voor
stroomlevering (hierna: “leveringsovereenkomst”), is levering van buurtmolenstroom niet mogelijk.
Korting op je stroomprijs
Levering van buurtmolenstroom gaat gepaard met een korting op je stroomprijs. Deze korting houdt
verband met het verlaagde energiebelastingtarief voor lokaal opgewekte duurzame energie (hierna:
“nabijheidstarief”). Toepassing van het nabijheidstarief kan alleen indien en voor zover dat door de
overheid is toegestaan.
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Contributie
Naar gelang van je verbruik van buurtmolenstroom ben je de coöperatie een contributie verschuldigd.
Qurrent berekent deze contributie op basis van je stroomverbruik. Qurrent zorgt ook voor inning van de
contributie, zo mogelijk via je maandelijkse voorschotbedrag voor energielevering. Afgerekend wordt dan
via de energierekening, die je minimaal eens per jaar van Qurrent ontvangt. Het tarief voor de contributie
vind je in het tarievenblad, behorend bij je gecombineerde aanvraag van Qurrent Energie en
buurtmolenstroom. De hoogte van de contributie kan door de coöperatie worden gewijzigd. Als lid heb je
daar zicht en invloed op.
Betaling aan Qurrent bevrijdt je van de plicht tot betaling aan de coöperatie.
Indien de contributie niet tijdig wordt ontvangen zijn wij bevoegd Qurrent te instrueren levering van
buurtmolenstroom te staken. Je korting op de stroomprijs vanwege het nabijheidstarief komt dan te
vervallen.
Start levering buurtmolenstroom
Levering van buurtmolenstroom begint zodra dat mogelijk is gelet op:
a. beschikbaarheid van de buurtmolenstroom;
b. goedkeuring voor toepassing van het nabijheidstarief; en
c. je leveringsovereenkomst met Qurrent.
Beschikbaarheid buurtmolenstroom
Beschikbaarheid van buurtmolenstroom is afhankelijk van de productie van de buurtmolen. Wij spannen
ons in om te zorgen dat er altijd voldoende buurtmolenstroom is om je volledige stroomverbruik (tot
10.000 kWh per jaar) te kunnen voorzien. Indien er in enig jaar desondanks een tekort mocht zijn dan
wordt dit aangevuld met duurzame stroom die elders in Nederland is opgewekt. Bij een klein tekort zorgen
wij bovendien dat je desondanks korting krijgt op je volledige stroomverbruik (tot 10.000 kWh per jaar).
Mocht het tekort groter of structureel zijn dan agenderen we dat binnen de coöperatie. Het kan zijn dat
je voor de aanvullende stroom dan de normale stroomprijs moet betalen die hoort bij jouw
leveringsovereenkomst.
Goedkeuring voor toepassing van het nabijheidstarief
Om buurtmolenstroom tegen verlaagd tarief te kunnen doen leveren, behoeven wij goedkeuring van de
belastingdienst. Derhalve start de levering van buurtmolenstroom pas als wij die goedkeuring hebben.
Indien we deze goedkeuring niet meer hebben wordt de levering van buurtmolenstroom weer gestaakt.
Als de goedkeuring is verleend zal deze naar verwachting 15 jaren blijven bestaan, en mogelijk langer. Als
je er vanaf het begin van de productie bij bent, kun je naar verwachting 15 jaar lang gebruik maken van
buurtmolenstroom, en mogelijk langer.
Als ons de goedkeuring voor toepassing van het nabijheidstarief wordt onthouden of ontnomen, kunnen
wij deze ledenovereenkomst door een eenzijdige verklaring ontbinden, zonder gehouden te zijn tot
vergoeding van schade.
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Leveringsovereenkomst met Qurrent (opschortende voorwaarde)
Deze ledenovereenkomst wordt aangegaan onder de voorwaarde dat je een leveringsovereenkomst met
Qurrent sluit, op basis waarvan Qurrent buurtmolenstroom aan jou gaat leveren. Zolang deze voorwaarde
niet is vervuld komt deze ledenovereenkomst niet tot stand.
Onvoldoende belangstelling (ontbindende voorwaarde)
Deze ledenovereenkomst kan uiterlijk op 1 maart 2018 door ons worden ontbonden indien wij per die
datum binnen eerdergenoemde postcodegebieden (naar onze redelijke verwachting) niet minimaal 425
afnemers van buurtmolenstroom (zullen) hebben geworven, of indien wij per die datum niet voor
minimaal 1,49 MWh per jaar aan afname van buurtmolenstroom binnen die postcodegebieden (zullen)
hebben gecontracteerd. Bij dergelijke ontbinding ontstaat geen recht op vergoeding van eventuele schade
of misgelopen voordeel. Dergelijke ontbinding heeft geen terugwerkende kracht.
Looptijd
Deze ledenovereenkomst wordt aangegaan voor de vaste tijd van 15 jaar, te rekenen vanaf de
inbedrijfstelling van de buurtmolen. Na verloop van die 15 jaar kan deze ledenovereenkomst worden
gecontinueerd zolang de buurtmolen stroom blijft leveren, en het nabijheidstarief op jouw
buurtmolenstroomverbruik kan worden toegepast.
Wij kunnen deze overeenkomst tussentijds beëindigen indien:
a. productie van buurtmolenstroom gedurende langere tijd stilvalt of blijvend wordt gestaakt; of
b. het nabijheidstarief niet meer kan worden toegepast op jouw stroomverbruik.
Het nabijheidstarief is bijvoorbeeld niet meer toepasbaar als je uit het postcodegebied verhuist waar het
mag worden toegepast. Bij zo’n verhuizing eindigt deze ledenovereenkomst.
Als deze ledenovereenkomst eindigt doet dat geen afbreuk aan de contributie die je verschuldigd bent
over de periode waarin de ledenovereenkomst van kracht was.
Eindiging van deze ledenovereenkomst laat de energielevering door Qurrent onverlet, met dien verstande
dat Qurrent dan geen toepassing meer kan geven aan het nabijheidstarief. Je bent Qurrent dan de
normale tarieven verschuldigd die horen bij jouw leveringsovereenkomst, dus zonder korting op je
stroomprijs.
Eindiging leveringsovereenkomst
Voor eindiging van je leveringsovereenkomst met Qurrent geldt hetgeen je daarover met Qurrent
overeenkomt. Vanaf die beëindiging kan echter geen buurtmolenstroom meer aan jou worden geleverd.
Wel kun je dan nog aanspraak maken op toepassing van het nabijheidstarief. Zolang deze
ledenovereenkomst voortduurt wordt daartoe dan de vaste hoeveelheid buurtmolenstroom van 2.500
kWh per jaar aan je toegerekend. Op basis daarvan kan je nieuwe energieleverancier dan worden verzocht
om toepassing van het nabijheidstarief.
Voor deze toerekening ben je ons dan jaarlijks een vast contributiebedrag verschuldigd, vermeerderd met
een vergoeding voor de administratiekosten van 25 euro per jaar. De hoogte van de contributie en de
Coöperatie Buurtmolen Herbaijum u.a. | Willem Fenengastraat 17 1096 BL Amsterdam
i www.buurtmolen.nl | e info@buurtmolen.nl | KvK 69302332

1 september 2017

vergoeding wordt jaarlijks door de Coöperatie herzien. De som hiervan bedraagt echter nooit meer dan
het belastingvoordeel dat je met de toerekening kunt verkrijgen. De contributie en de vergoeding worden
namens ons door Qurrent aan jou in rekening gebracht. Betaling aan Qurrent bevrijdt je van de plicht tot
betaling aan de coöperatie.
Opzegging
Deze ledenovereenkomst is tussentijds opzegbaar overeenkomstig de bepalingen voor opzegging van het
lidmaatschap van de coöperatie. Dat betekent dat je doorgaans kunt opzeggen tegen het einde van het
kalenderjaar en met een opzegtermijn van 4 weken.
Adreswijziging
Via email houden we je op de hoogte van relevante ontwikkelingen rondom de coöperatie en deze
ledenovereenkomst. Je bent zelf verantwoordelijk ervoor te zorgen dat jouw bij ons bekende emailadres
altijd actueel is.
Als je van plan bent om te verhuizen, stel ons daar dan tijdig van op de hoogte. Het kan zijn dat levering
van buurtmolenstroom op je nieuwe adres niet mogelijk is.
Wijziging van je gegevens kun je opgeven aan Qurrent. Qurrent zorgt dan dat wij ook van deze wijziging
op de hoogte worden gebracht.
Statuten, reglementen en besluiten
Deze ledenovereenkomst worden beheerst door het bepaalde in de statuten, reglementen en algemeen
geldende besluiten van de coöperatie. Bij vaststelling of wijziging van die statuten, reglementen of
besluiten wijzigt deze ledenovereenkomst overeenkomstig, voor zover dit niet uitdrukkelijk bij die
vaststelling of wijziging van de statuten, reglementen of besluiten is uitgesloten. Schriftelijke kennisgeving
van vaststelling of wijziging van de statuten, reglementen of algemeen geldende besluiten wordt opgevat
als schriftelijke mededeling van wijziging van deze ledenovereenkomst.
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