
    
 

 

Definitief model leningovereenkomst ontwikkelfase Wind 1 
25 november 2020 

Leningovereenkomst Wind I voor de Ontwikkelfase van Windpark Beuningen 
ten gunste van de Coöperatie EnergieVoorVier U.A. 
Zoals op 25 november 2020 is vastgesteld door de Algemene Vergadering. 

Partijen in deze Leningovereenkomst: 

1. De Coöperatie EnergieVoorVier U.A., statutair gevestigd te Beuningen, ingeschreven onder KvK nummer 
71456414, hierna verder genoemd; “coöperatie”; 

en 
2. Het lid, …………………………………….. wonende/gevestigd te ……………….……, hierna te noemen: ‘lid’; 

Leningnummer:…………………. (zie e-mail)  

Overwegingen:  

1. De coöperatie heeft de mogelijkheid leningen van leden te ontvangen onder voorwaarden en bedingen als 
geregeld in het bijgesloten leningreglement (dd 25 november 2020) hierna te noemen Leningreglement en de 
statuten van de coöperatie. 

2. Het lid is voornemens geld aan de coöperatie te lenen. 
3. De coöperatie wenst van het lid geld te lenen onder voorwaarden en bedingen als geregeld in het 

Leningreglement. 

Komen overeen: 

a. Door girale betaling door het lid en ontvangst van het leningbedrag door de coöperatie op haar bankrekening met 
nummer NL 36 RABO 0330 6467 02 ten name van Coöperatie EnergieVoorVier U.A., komt een overeenkomst tot 
stand tussen partijen die wordt beheerst door het bepaalde in de statuten en reglementen van de coöperatie en 
in het bijzonder door het bepaalde in het bijgesloten Leningreglement van de coöperatie.  

b. Bij wijziging van de statuten, het Leningreglement of enig ander reglement van de coöperatie wijzigt deze 
Leningovereenkomst overeenkomstig, voor zover dit niet uitdrukkelijk bij die wijziging is uitgesloten. 
Schriftelijke kennisgeving van een wijziging van de statuten respectievelijk het Leningreglement of enig ander 
reglement wordt opgevat als schriftelijke mededeling aan het lid van wijziging van deze overeenkomst. 

c. Het lid verklaart te zijn gewezen op de risico’s die verbonden zijn aan de participatie en verklaart kennis te hebben 
genomen van het door de coöperatie opgestelde prospectus ten behoeve van de ontheffing van de vergunning 
bij de AFM. 

d. Op de lening wordt een jaarlijkse rente vergoed van 2% en een eenmalige risico-opslag van 25% over de inleg. Alle 
vergoedingen zullen worden bijgeschreven op de hoofdsom en niet tussentijds worden uitgekeerd. Uitbetaling zal 
plaatsvinden bij de aflossing van de lening aan het einde van de ontwikkelfase. 
Als het lid vooraf, bij de inleg van de lening, kiest voor automatische omzetting van deze lening in een participatie 
aan het einde van de ontwikkelfase (een vervolgparticipatie), dan ontvangt het lid additioneel een extra eenmalige 
risico-opslag van 10% over de inleg. U dient hiervoor op de volgende pagina expliciet een keuze te maken. U kunt 
ook na afloop van de lening kiezen om de vrijgekomen gelden te gebruiken voor een vervolgparticipatie, maar dan 
hebt u geen recht op de extra eenmalige risico-opslag van 10%. 

e. De vertegenwoordiger van de coöperatie verklaart het lid te hebben geïdentificeerd op basis van het hieronder 
aangegeven identificatiebewijs.  
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NAW en gegevens van het lid 

- Naam      ………………………… 
- Adres       ………………………… 
- Woon- of vestigingsplaats   ………………………… 
- Soort en nummer van het identiteitsbewijs ………………………… 
- Leningbedrag     ………………………… 
- Mobiel telefoonnummer   ………………………… 
- Kiest u vooraf voor omzetting in de vervolgparticipatie?    Ja/Nee 

 

 

Ondertekening 

Deze Leningovereenkomst is door betrokken partijen voor akkoord getekend 

op ………………….. (dag, maand en jaar) te …………………………………………..(plaats) 

Coöperatie       Het Lid 

Coöperatie EnergieVoorVier U.A.    

 

……………………………………………. (Naam)   ………………………………………… (Naam) 

 

……………………………………………. (Handtekening)  ………………………………………… (Handtekening) 

 

……………………………………………. (Naam)  

   

……………………………………………. (Handtekening) 

 

______________________________________________________________________________________ 

Voor de administratie van de coöperatie  

Leningbedrag ontvangen op …………………………………… (dag maand jaar) 
 


