Welkom bij
Zeeuwind

Overweegt u lid te worden van Zeeuwind
of heeft u zojuist de beslissing genomen
om lid te worden? Dan levert u samen
met onze andere leden een bijdrage aan
het verduurzamen van Zeeland. U wordt
mede-eigenaar van onze windturbines,
zonneparken en toekomstige nieuwe
projecten. Zo zorgt u ervoor dat een deel
van de Zeeuwse huishoudens schone
elektriciteit geleverd krijgt. Uiteraard zijn
er meer manieren om bij te dragen aan
een leefbare omgeving in Zeeland.
Zo nodigen we onze leden uit voor
algemene ledenvergaderingen, interactieve
workshops en hebben we regelmatig
vrijwilligers nodig voor informatieavonden
rondom verduurzaming. U leest er
meer over in Zeeuwind Nieuws, in onze
periodieke nieuwsbrief of op onze website
www.zeeuwind.nl. In deze folder vindt u
onze leningsvoorwaarden.

Algemene leningsvoorwaarden
Deze leningsvoorwaarden betreffen het lidmaatschap van de
Coöperatieve Windenergie Vereniging Zeeuwind U.A. en de
daarbij behorende lening, verstrekt door een verenigingslid
en bedoeld voor o.a. investeringen en ontwikkeling voor de
opwekking van elektriciteit uit wind en uit andere duurzame
energiebronnen. Ook de mogelijke winstdeling wordt in deze
voorwaarden geregeld.
1. O
 nder de in deze algemene voorwaarden gehanteerde
begrippen wordt het volgende verstaan:
• 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;
• lid/leden:
een lid c.q. leden van de coöperatie;
• bestuur:
het bestuur van de coöperatie;
• lening:
een risicodragende lening (zie artikel 8d) die wordt gebruikt
om de doelstellingen van de coöperatie te realiseren
2. D
 oor lid te worden/zijn van de coöperatie geeft u aan op de
hoogte te zijn van deze bepalingen en van de bepalingen in
het statuut van de coöperatie.
3. H
 et lid informeert de coöperatie over zijn/haar adresgegevens
en wensen aangaande het uitbetalen c.q. bijschrijven van de
rente en/of eventuele winstuitkering. Indien de wens bestaat
om de rente en/of eventuele winstuitkering uit te laten betalen
is een bankrekeningnummer van belang.
De verantwoording van het op de hoogte houden van de
coöperatie aangaande deze gegevens ligt bij het lid. In geval
dat bovenstaande niet uitgevoerd kan worden, worden de
bedragen op de rekening van de coöperatie gestort en vallen
na vijf jaar toe aan de coöperatie.
4. N
 ieuwe leden betalen eenmalig inschrijfgeld. De hoogte
hiervan wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.
5. Het inschrijfgeld wordt, op het moment dat de lening
verstrekt wordt door het lid aan de coöperatie, bijgeschreven
op de lening. Indien een lid besluit om geen lening te
verstrekken, na de periode van een half jaar na ontvangst van

de bevestiging van het lidmaatschap, vervalt het inschrijfgeld
aan de coöperatie en zal het lid uitgeschreven worden.
6. Ieder lid is verplicht zodra het lidmaatschap een half
jaar heeft geduurd aan de coöperatie een lening te
verstrekken ten bedrage van een door het bestuur vast
te stellen minimumbedrag. Het bestuur is bevoegd een
maximum leenbedrag vast te stellen. Rente en winstdeling
bijschrijvingen kunnen dit maximum verhogen. De jaarlijkse
rentebijschrijvingen en eventuele winstdelingen worden
bijgeschreven tenzij een lid schriftelijk aangeeft voor dat jaar
tot uitbetaling over te willen gaan.
7. Een lid heeft de keuze uit de navolgende leningvarianten:
De beschrijving is in hoofdlijnen weergegeven in de
volgende keuzes. De administratieve uitvoering wordt door
het bestuur vastgelegd in een procedure.
Keuze I:
Eenmalig voor leden die op 17 december 2014 lid zijn.
a.	De uitgeleende gelden zijn te allen tijde door de leden vrij
opneembaar.
b.	Over de uitgeleende gelden wordt door de coöperatie
aan de leden een door het bestuur vastgestelde
rentevergoeding van 3% per jaar uitbetaald.
c.	Bij opzegging van het lidmaatschap ontvangt het
betreffend lid binnen een maand nadat het lidmaatschap
is beëindigd zijn/haar lening terug, inclusief de rente
zoals gedefinieerd in artikel 10, berekend over de volle
kalendermaanden die na ingang van het lopende boekjaar
zijn verstreken en eventuele winstdeling.
d.	Voor bijschrijven en betaling van rente en eventuele
winstdeling zie artikel 6.
e.	Op onder keuze I overeengekomen leningen zijn de
algemene voorwaarden 2014 van toepassing.
Keuze II:
Voor nieuwe leden en leden die op 17 december 2014 lid zijn.
a.	Over de uitgeleende gelden wordt door de coöperatie
aan de leden een door het bestuur vastgestelde
rentevergoeding van 4% per jaar betaald.
b.	Leden krijgen niet meer terugbetaald dan een bedrag
dat overeenkomt met 10% van de gevraagde opname.
Indien de cashflow (zie lid i) voldoende is aan het einde
van het jaar, wordt het restant tot de gevraagde uitbetaling

gehonoreerd. Is de cashflow (lid i) niet toereikend, dan
worden in eerste instantie de verzoeken minus de 10% naar
rato van de verzoeken toegewezen. In het volgende jaar
wordt het gedeelte van het verzoek dat niet gehonoreerd
kon worden opnieuw in behandeling genomen als ware
het een nieuw verzoek.
c.	Indien een verzoek tot terugbetaling wordt gedaan door
een lid dat minder dan €1.000,00 aan de coöperatie heeft
uitgeleend en die het lidmaatschap wenst voort te zetten,
kan slechts worden terugbetaald totdat de minimum
lidmaatschapsinleg uit artikel 6 is bereikt.
d.	Bij opzegging van het lidmaatschap van de coöperatie
wordt het ingelegde geld tot en met €1.000,00 in één keer
terugbetaald.
e.	Bij volledige afwikkeling van de lening als gevolg van
opzegging van het lidmaatschap wordt de rente zoals
gedefinieerd in artikel 10 berekend over de volle
kalendermaanden die na ingang van het lopende boekjaar
zijn verstreken en eventuele winstdeling.
f.	Het is niet toegestaan om het saldo < € 1000,- in meerdere
delen te splitsen.
g.	Voor bijschrijven en betaling van rente en eventuele
winstdeling zie artikel 6.
h.	Voor leden die om een dringende reden geld moeten
vrijmaken zie artikel 8 (lid a).
i.	De cashflow is ter beoordeling van het bestuur.
De aspecten die van belang kunnen zijn staan in de
administratieve procedure zoals vermeld bij de aanhef van
artikel 7.

Keuze III:
De lening staat per inleg vast voor een periode van 5 jaar.
Voor nieuwe leden en leden die op 17 december 2014 lid zijn.
a.	De door de coöperatie aan de leden te betalen en
door het bestuur vastgestelde rentevergoeding over de
uitgeleende gelden bedraagt 4,5% per jaar.
b.	Een ingelegd bedrag is gedurende de oorspronkelijke
looptijd van 5 jaar niet opneembaar. Het bestuur zal tijdig,
voor het einde van de looptijd van 5 jaar, het lid schriftelijk
in kennis stellen van het vrijkomen van de lening.
c.	Het lid laat schriftelijk weten of deze het saldo in één keer
wenst te ontvangen of het saldo of een deel daarvan
opnieuw wenst in te leggen. Het lid dient binnen twee
maanden na ontvangst van de brief, de keuze schriftelijk
kenbaar te maken. Reageert het lid niet schriftelijk dan
wordt het saldo volledig uitbetaald.
d.	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.
e.	Voor bijschrijven en betaling van rente en eventuele
winstdeling zie artikel 6.
8.a.	Voor leden die om dringende reden geld moeten
vrijmaken uit het in keuze II en III ingelegde geld en nadat
is gebleken dat de coöperatie op 31 december van dat jaar
voldoende cashflow (zie lid 7 keuze II lid i) heeft, kan onder
aftrek van een boete (zie art 8 lid b) tot uitbetaling van de
ingelegde gelden worden overgegaan. Dit is inclusief de
rente zoals gedefinieerd in artikel 10 en berekend over de
volle kalendermaanden die na ingang van het kalenderjaar
zijn verstreken en inclusief een eventuele winstdeling.
b.	De boete wordt per verzoek door het bestuur berekend tot
het rendementsniveau van Keuze I. De berekeningswijze is
vastgelegd in een door het bestuur vastgestelde administratieve procedure (zie aanhef artikel 7).
c.	Het is leden toegestaan, indien zij dat wensen, zolang het
maximum leenbedrag - som van Keuze I, II en III niet is
bereikt, een extra storting te doen. Aan de hoogte van deze
extra stortingen is, behoudens het gestelde in artikel 6,
geen maximum.
d.	Een lid loopt dus maximaal risico over het opgebouwde
saldo bij de coöperatie en kan geen aanspraak maken op
enigerlei garantieregeling.
9. 	Elke aansprakelijkheid van de leden of de oud-leden voor
een tekort van de coöperatie is uitgesloten.

10.	Een lid ontvangt jaarlijks rente over het uitgeleende bedrag.
Het bestuur stelt jaarlijks in januari het rentepercentage over
het voorafgaande kalenderjaar vast.
11.	Na het vaststellen van de jaarrekening kan de
ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, 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 gemiddelde van de
door ieder lid over dat boekjaar uitgeleende gelden. Met
dien verstande dat leningsbedragen hoger dan € 1.000,voor wat betreft de winstuitkering gelijkgesteld worden aan
een leningsbedrag van € 1.000,-.
12.	Leningen aan de coöperatie vallen niet onder de
groenbeleggingen en komen dus niet in aanmerking voor
belastingvrijstelling.
13.	Tussen de coöperatie en jeugdleden kunnen
leenovereenkomsten worden gesloten, waarbij
jeugdleden worden vertegenwoordigd door hun wettelijk
vertegenwoordigers.
14.	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, worden de
bedragen op de rekening van de coöperatie gestort en
vallen na vijf jaar toe aan de coöperatie.
15.	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 dat nog resteert uit hoofde van de
leenovereenkomst.
16.	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.

17.	Ingeval een lid door wettelijke bepalingen gedwongen is
de uitgeleende gelden vrij te maken, zal de coöperatie de
uitgeleende gelden, inclusief de rente zoals gedefinieerd in
artikel 10 en eventuele winstdeling berekend over de volle
kalendermaanden die na ingang van het kalenderjaar zijn
verstreken, naar de bevoegde instanties overmaken.
18.	Elke lening dient in een door het bestuur en het lid
ondertekende overeenkomst te worden vastgelegd
19. Overgangsbepaling.
		In verband met de administratieve verwerking is het
volgende van toepassing:
		In februari 2015 ontvangt u een verzoek om kenbaar
te maken welke keuze u maakt. De keuze gaat met
terugwerkende kracht in op 1 januari 2015.
		Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op
leenovereenkomsten aangegaan vanaf 1 januari 2015. Als
een lid – al lid in 2014 – voor 15 maart 2015 heeft gekozen
om de leenovereenkomst, behoudens het rentepercentage,
ongewijzigd voort te zetten, blijven de algemene
voorwaarden van toepassing die geldig waren op
31 december 2014.
		Indien een lid niet voor 15 maart 2015 een keuze heeft
gemaakt voor wat betreft de in artikel 7 genoemde
leenvarianten, wordt aangenomen dat het lid kiest voor
voortzetting van deze leenovereenkomst onder Keuze 1.
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20.	Deze algemene voorwaarden zullen door het bestuur
regelmatig worden getoetst aan de toepasselijke wet- en
regelgeving en, indien nodig, dienovereenkomstig worden
aangepast. De leden zullen hierover vervolgens worden
geïnformeerd.

