Inschrijfformulier
Project Zon op Ermelose Scholen

Persoonsgegevens deelnemer
Naam+ voorletters
Adres
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer
Mailadres

Zonnedelen
Aantal

à € 300,-

Totaal

€

Ondertekening
Datum

Handtekening

Plaats

Ik verklaar akkoord te gaan met de op de achterzijde geformuleerde bepalingen.

1

2

3

4

Geprognotiseerd
rendement

Looptijd

Terugverdientijd

Uiterste start
realisatie

4%

15 jaar

11 jaar

April 2018

Inschrijfformulier getekend inleveren: op Hamburgerweg 35 of via info@veluwe-Energie.nl

Bepalingen:
1. Ondertekening van dit inschrijfformulier verplicht tot deelname in Project ZoES van
Coöperatie Veluwe-Energie U.A., mits dat project wordt gerealiseerd overeenkomstig
de volgende voorwaarden:
- looptijd 15 jaar
- terugverdientijd 11 jaar
- rendement 4 %
- start realisatie uiterlijk april 2018
2. Indien de Coöperatie het op enig moment niet realistisch acht dat alle Zonnedelen
binnen een afzienbare tijd zijn verkocht, heeft de Coöperatie het recht tot
onvoorwaardelijke ontbinding van deze overeenkomst. Bij ontbinding zal de
deelnemer hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld.
3. Zodra de Coöperatie heeft besloten dat het project doorgang kan vinden, wordt
deelnemer hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld en ontvangt een factuur om de
inleg te storten op de rekening van de Coöperatie.
4. De betaling van de Inleg zal door de Deelnemer binnen 2 weken worden voldaan
tenzij met Deelnemer een andere afspraak is gemaakt. Deze staat op dit
Inschrijfformulier aangegeven.
5. Na overmaking van de Inleg ontvangt Deelnemer de Overeenkomst deelname aan
project ZoES.
6. Na ondertekening van de Overeenkomst is Deelnemer lid van Coöperatie VeluweEnergie U.A..
7. De coöperatie heeft het recht om als de betaling niet binnen 2 weken na verzending
van de factuur is ontvangen de betreffende Zonnedelen aan een andere gegadigde te
verkopen.
Daarmee kan deze inschrijving eenzijdig door de coöperatie zonder recht op enigerlei
vergoeding voor de Inschrijver worden ontbonden.
8. Indien de uiterste start van de realisatie niet wordt nagekomen heeft Deelnemer het
recht de Deelname aan Project te beëindigen en de volledige Inleg terug te
ontvangen. Deelnemer stelt de coöperatie hiervan schriftelijk op de hoogte.
9. Voor de start van de realisatie van het Project zullen Coöperatie Veluwe-Energie U.A.
en Deelnemer een Overeenkomst sluiten. Daarmee zullen de bepalingen met
betrekking tot de inschrijving vervallen en geldt vanaf dan de Overeenkomst.
Deelnemer verplicht zich deze overeenkomst te tekenen.

