
 

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

bij het lidmaatschap van 

COÖPERATIEF POSTCODESTROOM GAZELLE U.A. 

 

Achtergrond: 

Coöperatief Postcodestroom Gazelle U.A., gevestigd te Amersfoort en ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 69947635 (hierna: de “Coöperatie”) is opgericht op 30 oktober 2017 met 

als doel het bewerkstelligen van economische interactie tussen de Coöperatie en de Leden en het 

voorzien in de stoffelijke behoeften van de Leden door middel van: 

o het stimuleren van het gebruik van duurzame energiebronnen; 

o het op duurzame wijze produceren en leveren van energie, direct of indirect ten behoeve van 
de leden, alles in de ruimste zin; 

o de verwerving, oprichting en exploitatie van een of meerdere duurzame Productie-Installatie(s) 
binnen een postcodegebied. 

De Coöperatie wordt vertegenwoordigd door haar bestuur, zijnde ServiceHouse B.V. 

 

 

 

1. Definities 

De onderstaande begrippen uit de Voorwaarden hebben uitsluitend de navolgende betekenis. Alle 

opgenomen definities gelden zowel voor de enkelvoud- als meervoudsvorm. Tenzij anders bepaald in 

deze Voorwaarden, hebben termen in deze Voorwaarden dezelfde betekenis als in de Statuten. 

Entreegeld Het éénmalige bedrag dat dient te worden ingebracht in de Coöperatie voor 

aanvang van het Lidmaatschap, dat wordt vastgesteld op basis van het aantal 

Participaties. 

Ledenrekening De rekening in de boeken van de Coöperatie voor het Lid, waarop het 

aandeel van een Lid in het kapitaal van de Coöperatie wordt bijgehouden 

door de Coöperatie. 

Lid Een persoon die één of meerdere Participaties bezit. 

Lidmaatschap Alle rechten en verplichtingen van een Lid met de Coöperatie, die 

voortvloeien uit de Statuten en deze Voorwaarden. 

Opwek   De productie in kWh van het aantal Participaties van het Lid. 

Overeenkomst De aanbieding tot lidmaatschap van de Coöperatie welke het Lid heeft 

aanvaard, waar deze Voorwaarden deel van uitmaken. 

Participatie Een eenheid opwek in de Productie-Installatie, in de overeenkomst 

uitgedrukt in WattPiek. 



 

 

Partijen  De Coöperatie en het Lid gezamenlijk. 

Postcoderoos Het gebied dat wordt gevormd door de postcodegebieden  waarin de 

Productie-Installatie is gelegen.  

Productie-Installatie Een Productie-Installatie als bedoeld in artikel 1 lid 1 onderdeel ah van de 

Elektriciteitswet 1998. 

Project Het Postcoderoos-project, inhoudende een Productie-Installatie waaraan 

een verzameling Leden tezamen deelnemen via Participaties, lopend voor de 

duur van de aanwijzing door de Belastingdienst. 

Statuten  De statuten van de Coöperatie. 

Voorwaarden  Deze Algemene Voorwaarden. 

 

2. Verplichtingen Coöperatie 

De Coöperatie is tegenover het Lid verantwoordelijk voor: 

2.1 De uitvoering van het Project, waaronder het laten installeren en onderhouden, en 
algemene zorg voor de correcte werking van de Productie-Installatie. 

2.2 Zorg dragen dat de elektriciteit die wordt opgewekt door de Participaties waarop het 
Lidmaatschap van het Lid ziet door tussenkomst van een energieleverancier wordt 
geleverd tegen marktprijs inclusief omzetbelasting. 

2.3 Naar aanleiding van de opgewekte stroom binnen het Project, het bijhouden van de 
administratie ten behoeve van de opgaaf van de opgewekte stroom per participatie. 

2.4 Samenwerking met Postcodestroom Services om maandelijkse doorberekening van de 
verlaagde energiebelasting mogelijk te maken (conform de voorwaarden van het 
energiecontract).  

2.5 Het verzenden of publiceren van andere documenten waarvan inzage door het Lid 
noodzakelijk is of waartoe het Lid wettelijk recht van inzage heeft. 

3. Entreegeld, energielevering en contributie 

3.1 Het Lid is op grond van de Statuten verplicht een inbreng in geld in de Coöperatie te 
doen. Het Entreegeld is vastgesteld op basis van hetgeen in de Overeenkomst staat 
omschreven en zal worden aangewend voor de financiering van de activiteiten van de 
Coöperatie, in het bijzonder de aanschaf van de Productie-Installatie. 

3.2 Bij het aangaan van de Overeenkomst dient het Lid het Entreegeld volledig te voldoen.  

3.3 De Coöperatie is niet bevoegd om zelf energie te leveren en is daarom voor het Project 
een exclusieve samenwerking aangegaan met Postcodestroom Services. 
Postcodestroom Services neemt de elekriciteit uit het Project af en levert het door aan 
de Leden. Zonder energiecontract met Postcodestroom Services is dat niet mogelijk, 
waardoor deelname aan het Project slechts mogelijk is onder de voorwaarde dat het 
Lid een energiecontract aangaat met Postcodestroom Services. Zolang deze 
voorwaarde niet is vervuld komt deze Overeenkomst niet tot stand.  

3.4 In combinatie met een energiecontract voor de levering van elektriciteit bij 
Postcodestroom Services krijgt het Lid maandelijks de korting op de energiebelasting 
doorberekend.  



 

 

3.5 Het Lid heeft de plicht om de kosten die nodig zijn voor het beheer en onderhoud van 
de Productie-Installatie te vergoeden, bij wijze van contributie aan de Coöperatie. 
Deze kosten worden naar gelang de Opwek van het Lid in het Project berekend. 
Postcodestroom Services zorgt voor de inning van de contributie, zo mogelijk via het 
maandelijkse voorschotbedrag voor energielevering. De hoogte van de contributie 
wordt jaarlijks vastgesteld door de Coöperatie en gecommuniceerd aan de Leden.   

3.6 Betaling van de contributie aan Postcodestroom Services bevrijd je van je verplichting 
om contributie te betalen aan de Coöperatie.  

3.7 Mocht het Project, om welke reden dan ook, geen doorgang vinden, wordt het 
Entreegeld binnen 14 dagen teruggestort.  

 

4. Garanties van het Lid 

4.1 Het Lid garandeert de Coöperatie dat: 

a. de maximale doorlaatwaarde van de aansluiting van het Lid niet groter is dan 
3 maal 80 Ampère (kleinverbruikaansluiting); 

b. het Lid woonachtig is in de Postcoderoos waarbinnen het Project gerealiseerd 
wordt, zoals vastgelegd in de Overeenkomst; 

c. het Lid op de hoogte is dat de Regeling Verlaagd Tarief slechts toepassing vindt 
over het eigen verbruik tot maximaal 10.000 kWh. Het deel van de Opwek dat 
het eigen verbruik overstijgt komt zodoende niet in aanmerking voor korting 
op de energiebelasting; 

d. het Lid akkoord gaat met de Statuten van de Coöperatie; 

e. het Lid geen bezwaar heeft dat de Coöperatie in het kader van een deugdelijke 
uitvoering van het Project gegevens van het Lid opvraagt in de bestaande 
energieregisters, waaronder bijvoorbeeld de huidige energieleverancier en 
looptijd van de bestaande energieleveringsovereenkomst.  

5. Duur 

5.1 De Overeenkomst en deze Voorwaarden gelden vanaf de ingangsdatum aangegeven 
op de Overeenkomst, en duurt tot de einddatum van het Project, zijnde maximaal 15 
jaar na aanvang daarvan, in lijn met de maximale duur van de subsidieregeling 
verlaagd tarief. 

5.2 De Overeenkomst eindigt zonder dat opzegging of ontbinding noodzakelijk is, en 
zonder dat de Coöperatie aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade, op 
het moment dat: 

a. het Lidmaatschap van de Coöperatie ophoudt; 

b. de Productie-Installatie niet (meer) wordt/is aangewezen onder de Regeling 
Verlaagd Tarief door de Belastingdienst; 

c. de Productie-Installatie om welke reden dan ook niet of niet correct werkend 
gerealiseerd kan worden vóór aanvang van het Project; 

d. er minder dan 100% van de Participaties worden verkocht. 

5.3 Beëindiging van de Overeenkomst van de zijde van het Lid, en de bijbehorende 
voorwaarden zijn geregeld in de Statuten.  



 

 

5.4 Voor het eindigen van het energiecontract met Postcodestroom Services geldt 
hetgeen is overeengekomen met Postcodestroom Services. Indien  het 
energiecontract  met Postcodestroom Services eindigt, kan het Lid voor de resterende 
looptijd van het Project nog wel aanspraak maken op doorberekening van de 
verlaagde energiebelasting, maar draagt daar zelf de verantwoordelijkheid voor. Het 
Lid ontvangt uiterlijk 3 maanden na afloop van ieder volledig jaar een opgave van zijn 
productie, zoals omschreven in artikel 19b leden 6 en 7 van de Uitvoeringsregeling 
belastingen op milieugrondslag. De Coöperatie is in dergelijk geval gerechtigd om het 
Lid over zijn productie in het Project een additionele administratievergoeding van 1 
eurocent per kWh  door te belasten.  

6. Geheimhouding 

Iedere partij zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij 

geen enkele informatie welke betrekking heeft op (i) een mogelijk vertrouwelijk 

aspect van de Coöperatie, (ii) het bestaan, de onderhandelingen omtrent en/of de 

inhoud van deze Voorwaarden, waaronder maar niet beperkt tot financiële details, 

direct of indirect (laten) publiceren, vrijgeven of anderszins voor derden toegankelijk 

maken. Indien openbaring noodzakelijk is op grond van enige op een partij rustende 

(i) wettelijke verplichting, (ii) reglement of (iii) een uitspraak van een rechter of een 

bevoegd overheidsorgaan, is geen voorafgaande schriftelijke toestemming vereist, 

maar zal de betreffende partij vooraf met de andere partij overleggen. 

7. Diversen 

7.1 De Overeenkomst met inbegrip van deze Voorwaarden, bevat, naast hetgeen ter zake 
is vastgelegd in de Statuten, de gehele overeenkomst tussen Partijen en vervangt alle 
eerdere, schriftelijke of mondelinge, overeenkomsten en afspraken met betrekking tot 
hetzelfde onderwerp. 

7.2 Deze Voorwaarden komt tot stand zodra deze Voorwaarden rechtsgeldig door of 
namens Partijen is ondertekend. 

7.3 De ongeldigheid of nietigheid van enige bepaling van deze Voorwaarden tast de 
geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan. Partijen 
vervangen de ongeldige dan wel nietige bepaling door een bepaling waarvan de 
rechtsgevolgen, gelet op het doel en de strekking van deze Voorwaarden, zoveel 
mogelijk overeenstemmen met die van de ongeldige of nietige bepaling. 

7.4 In het geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst, deze Voorwaarden en de 
Statuten gaan eerst de Overeenkomst en vervolgens de Voorwaarden voor, 
behoudens wettelijke voorschriften. 

7.5 Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

7.6 Geschillen welke ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Voorwaarden 
zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank Midden-
Nederland. 

 

*** 


