ALGEMENE LENINGSVOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2020
van de bij het lidmaatschap van de Coöperatieve Windenergie Vereniging Zeeuwind U.A.
behorende lening(en), verstrekt door een verenigingslid en bedoeld voor investeringen en
ontwikkelingen passend binnen de statutaire doelomschrijving van de vereniging.

1. Onder de in deze algemene leningsvoorwaarden gehanteerde begrippen wordt het
volgende verstaan:
a. coöperatie:
de Coöperatieve Windenergie Vereniging Zeeuwind UA, statutair gevestigd te
Goes, kantoor houdende te 4382 NV Vlissingen, Edisonweg 53F,
ingeschreven in het handelsregister, gehouden ten kantore van de Kamer van
Koophandel onder nummer 22028161;
b. lid/leden:
een lid c.q. leden van de coöperatie;
c. Raad van commissarissen
De Raad van Commissarissen van de coöperatie;
d. bestuur:
het bestuur van de coöperatie;
e. lening:
een risicodragende en niet verhandelbare lening die wordt gebruikt om de
doelstellingen van de coöperatie te realiseren

2. Door lid te worden / zijn van de coöperatie geeft u aan op de hoogte te zijn van deze
bepalingen en de bepalingen in het statuut van de coöperatie.

3. Nieuwe leden betalen eenmalig inschrijfgeld. De hoogte hiervan wordt jaarlijks na
goedkeuring door de Raad van Commissarissen door het bestuur vastgesteld.

4. Het inschrijfgeld wordt, op het moment dat de lening verstrekt wordt door het lid
aan de coöperatie, bijgeschreven op de lening. Een halfjaar nadat het lidmaatschap is
aangegaan, dient het lid aan de coöperatie een lening te verstrekken waarvoor hem een
contract zal worden aangeboden. Het minimale en maximale leenbedrag wordt door het
bestuur vastgesteld na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Commissarissen.
Het actuele minimale en maximale leenbedrag wordt vermeld op de site van de
coöperatie. Indien het lid van het verstrekken van de lening afziet of minder uitleent dan het
minimaal vastgestelde leenbedrag, kan de coöperatie het lidmaatschap opzeggen.
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5. Een lid heeft de keuze uit de navolgende leningsvarianten:

Variabele lening met opnamebeperking
a. Deze leningsvorm is de samenvoeging van de leningsvariant I en leningsvariant
II die zijn gevoerd tot 31 december 2019
b. De rentevergoeding is telkens voor één kalenderjaar vast en wordt voorafgaand
aan ieder kalenderjaar voor het betreffende kalenderjaar door het bestuur
vastgesteld, na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Commissarissen.
De geldgevers worden bij een rentewijziging uiterlijk één kalendermaand voor
de ingang van het nieuwe kalenderjaar schriftelijk over de rentewijziging
geïnformeerd. Daarnaast zal het actuele rentetarief worden vermeld op de site
van de coöperatie.
c. De rentevergoeding over het voorafgaande kalenderjaar wordt uiterlijk binnen
twee maanden na afloop van het kalenderjaar uitbetaald.
d. Per kalenderjaar kan cumulatief maximaal 10% van het saldo van de lening op 1
januari worden opgenomen.
e. Uitbetaling van een verzoek tot opname boven genoemde 10% per jaar, zal
voor dit meerdere plaatsvinden aan het eind van het eerste volle kwartaal
aansluitend op het moment van het uitbetalingsverzoek, doch uitsluitend voor
zover de financiële positie van de coöperatie naar de beoordeling van het
bestuur dit toelaat.
f. De opnames zoals genoemd onder lid d en e van dit artikel worden
gehonoreerd tot ten hoogste het minimaal vereiste bedrag dat een lid aan de
coöperatie dient te lenen.
g. Bij opzegging van het lidmaatschap ontvangt betreffend lid binnen een jaar
nadat het lidmaatschap is beëindigd zijn/haar lening terug, inclusief de
verschuldigde rente tot aan de laatste volle kalendermaand voor uitbetaling.

Lening 5 jaar vast
h. De rentevergoeding wordt door het bestuur vastgesteld, na voorafgaande
goedkeuring door de Raad van Commissarissen. Het actuele rentetarief wordt
vermeld op de site van de coöperatie.
i. De rentevergoeding is vast voor de volledige looptijd van de lening van 5 jaar.
j. De rentevergoeding over het voorafgaande kalenderjaar wordt uiterlijk binnen
twee maanden na afloop van het kalenderjaar aan het lid uitbetaald.
k. De lening is gedurende de looptijd van 5 jaar niet opneembaar.
l. Voor leden die om dringende reden geld moeten vrijmaken zal uitbetaling van
de gehele lening plaatsvinden aan het eind van het eerste volle kwartaal
aansluitend op het moment van het uitbetalingsverzoek, doch uitsluitend voor
zover het lid de noodzaak tot opname naar het oordeel van het bestuur
voldoende kan aantonen en de financiële positie van de coöperatie naar de
beoordeling van het bestuur dit toelaat.
m. Het bestuur zal uiterlijk twee maanden voor einde van de looptijd van de lening
het lid schriftelijk in kennis stellen van het vrijvallen van de lening.
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n. Het lid laat schriftelijk binnen twee maanden na ontvangst van de brief weten
of deze het saldo of een deel daarvan opnieuw wenst in te leggen. Reageert het
lid niet dan wordt het saldo volledig omgezet in een variabele lening met
opnamebeperking.
o. Opzegging van het lidmaatschap van de coöperatie gedurende de looptijd van 5
jaar doet deze leenovereenkomst niet eindigen. Na het verstrijken van de
looptijd van 5 jaar zal tot uitbetaling ineens aan het ex-lid worden overgegaan.

6. Als de door het lid aan de coöperatie verstrekte gelden het bedrag van € 1.000 niet te
boven gaat, kan dit bedrag niet over meerdere leenvarianten worden gespreid.

7. Jaarlijks stelt het bestuur na voorafgaande goedkeuring door de Raad van
Commissarissen het maximale bedrag vast dat in het komende kalenderjaar per lid kan
worden bijgestort. De ruimte om extra te storten wordt minimaal één kalendermaand
voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar schriftelijk met de leden gedeeld.

8. Leden kunnen binnen de kaders van het in artikel 7 van deze leningsvoorwaarden
vastgestelde bedrag extra stortingen doen zolang het totaal van de door het lid aan de
coöperatie toevertrouwde middelen het vastgestelde maximale leenbedrag niet
overschrijdt. Het maximale leenbedrag wordt door het bestuur vastgesteld na
voorafgaande goedkeuring door de Raad van Commissarissen. Het actuele maximale
leenbedrag wordt vermeld op de site van de coöperatie.

9. Een lid loopt risico over het opgebouwde saldo bij de coöperatie en kan geen
aanspraak maken op enigerlei garantieregeling.

10. Na het vaststellen van de jaarrekening kan de ledenvergadering, op voorstel van het
bestuur en na goedkeuring door de Raad van Commissarissen, een batig saldo van de
exploitatie geheel of gedeeltelijk reserveren dan wel uitkeren aan de leden. De
winstuitkering wordt onder de leden die op 31 december van het betreffende boekjaar
lid zijn van de coöperatie verdeeld naar rato van het saldo van het door ieder lid op 31
december van het betreffende boekjaar uitgeleende gelden. Met dien verstande dat
als de door het betreffend lid ter beschikking gestelde leningsbedragen hoger dan zijn
dan € 1.000,00, de winstuitkering gelijk gesteld worden aan de winstuitkering bij een
leningsbedrag van € 1.000,00.

11. Leningen aan de coöperatie vallen niet onder de groenbeleggingen en komen dus niet
in aanmerking voor belastingvrijstelling.
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12. Tussen de coöperatie en jeugdleden kunnen leenovereenkomsten worden gesloten,
waarbij jeugdleden worden vertegenwoordigd door hun wettelijke
vertegenwoordigers.

13. Indien het lidmaatschap is beëindigd door het overlijden van het lid, kan de lening pas
uitbetaald worden aan de erven van het lid, op het moment dat zij aan de coöperatie
een verklaring van erfrecht/executele of een ander document hebben overhandigd
waaruit blijkt dat men gerechtigd is namens de erven te handelen dan wel dat men
gerechtigd is tot het bedrag van de lening. Indien bovenstaande niet uitgevoerd kan
worden, vallen de bedragen vijf jaar na de overlijdensdatum toe aan de coöperatie.
Indien het lidmaatschap is beëindigd, heeft het gewezen lid in het kader van deze
algemene voorwaarden jegens de coöperatie geen rechten en verplichtingen meer,
behoudens datgene dat nog resteert uit hoofde van de leenovereenkomst.

14. In zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien of afwijken van de doelstellingen van
de regeling, wordt besloten door het bestuur. Hiertegen kan geen beroep worden
aangetekend.

15. Ingeval een lid door wettelijke bepalingen gedwongen is de uitgeleende gelden vrij te
maken, zal de coöperatie de uitgeleende gelden, inclusief de rente naar de bevoegde
instanties overmaken.

16. Deze algemene leningsvoorwaarden zullen door het bestuur regelmatig worden getoetst aan
de toepasselijke wet- en regelgeving en, indien nodig, dienovereenkomstig worden aangepast
en vastgesteld. Na goedkeuring door de Raad van Commissarissen zijn de vastgestelde
algemene leningsvoorwaarden van toepassing op alle door leden verstrekte leningen.
Voorgaande algemene leningsvoorwaarden zijn na goedkeuring niet meer van toepassing. De
leden zullen over de wijziging van de algemene leningsvoorwaarden tijdig worden
geïnformeerd.

17. De van toepassing zijnde algemene leningsvoorwaarden worden gepubliceerd op de website.

18. Onder schriftelijk wordt in deze algemene leningsvoorwaarden verstaan elk via de gangbare
communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.
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