Reglement voor inschrijving ECUZoR
Let op! In het reglement van inschrijving zijn de algemene regels die gehanteerd worden
voor inschrijving, toewijzing en eventuele geschillen tussen partijen vermeld. Op het moment
dat u akkoord bent met het reglement van inschrijving en u heeft de inschrijving volledig
voltooid, ontvangt u de bevestiging daarvan inclusief vermelding daarin van het aantal
productie-aandelen dat u wenst te verwerven.
Als u akkoord gaat met de bevestiging kunt u deze voor akkoord tekenen waardoor u de
definitieve verplichting tot afname van de productie-aandelen bent aangegaan. Dat betekent
ook dat u zowel lid wordt van Energie Coöperatie Udenhout (hierna ECU) als ECUZoR. U
heeft daarbij de verplichting tot betaling aan ECU van een jaarlijkse contributie (2017: € 25)
en een jaarlijkse bijdrage voor administratiekosten (2017: € 25) aan ECUZoR.
BEGRIPSBEPALING
Artikel 1
In dit Reglement wordt verstaan onder:
a. Ingeschrevene:
Degene die overweegt lid te worden van ECUZoR en via het verwerven van 1 of meer
productie-aandelen, wil gaan deelnemen in het collectieve zonnepanelensysteem op het dak
van de rijhal aan de Sportlaan 15 te Udenhout.
b. Inschrijving:
Een door Ingeschrevene volledig ingevuld Inschrijfformulier dat door ECUZoR als zodanig is
ontvangen.
c. Inschrijfformulier:
Een invulformulier zoals deze op de website van ECU is weergegeven op basis waarvan
specifieke gegevens van de inschrijver worden gevraagd om aan het doel van de inschrijving
te kunnen voldoen.
d. Zonnedak:
Een installatie bestaande uit meerdere zonnepanelen met bijbehorende voorzieningen op het
dak van de rijhal aan de Sportlaan 15. Deze rijhal is in eigendom van Stichting Sport
Promotie Udenhout.
e. Project:
Het te realiseren zonnedak op de rijhal aan Sportlaan 15 te Udenhout.
f. Belastingvoordeel:
Korting op de energiebelasting zoals deze voortvloeit uit de Regeling Verlaagd Tarief bij
collectieve opwek die momenteel van kracht is.
g. (Energie) Coöperatie:
Collectieven, in de vorm van een Coöperatie of Vereniging van eigenaren, die voldoen aan
de eisen van de Regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek.
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h. Bevestiging:
Een schriftelijke bevestiging (per e-mail / post), statuten van de Energie Coöperatie,
ledenovereenkomst en (huishoudelijk) reglement die voor het Project zijn opgesteld en aan
de Ingeschrevene die zich voor het Project heeft Ingeschreven worden toegestuurd.
INSCHRIJVING
Artikel 2
Alleen natuurlijke personen van 18 jaar of ouder kunnen zich inschrijven.
Artikel 3
Een Inschrijving is op naam en kan niet overgaan naar een andere persoon.
Artikel 4
Inschrijving vindt plaats op basis van een volledig ingevuld Inschrijfformulier zoals deze is
weergegeven op de website van ECUdenhout.nl dan wel, op verzoek van gegadigde per
post toegezonden Inschrijfformulier.
Artikel 5
Als datum en tijdstip van Inschrijving geldt het moment waarop het volledig ingevulde
Inschrijfformulier digitaal is ontvangen. Indien het Inschrijfformulier per post is verstuurd,
geldt datum van de poststempel.
Artikel 6
De Ingeschrevene is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en actuele
gegevens. Hij of zij vult deze gegevens in op het Inschrijfformulier, te downloaden vanaf de
website ECUdenhout.nl. Ingeschrevene kan daartoe te allen tijde zijn of haar gegevens
aanvullen of corrigeren. Deze aanvullingen of correcties mogen echter niet in strijd zijn met
artikel 3.
Artikel 7
ECUZoR bevestigt de ontvangst van een Inschrijving binnen 3 werkdagen per email, dan wel
per post. ECUZoR geeft datum van Inschrijving en de gegevens van de Inschrijving aan.
Artikel 8
Een Inschrijving eindigt in elk geval als:
a. Ingeschrevene alle door hem/haar gewenste productie-aandelen heeft verworven.
b. De Inschrijving door Ingeschrevene is ingetrokken.
c. De Inschrijving door ECUZoR is ingetrokken.
TOEWIJZING
Artikel 9
Als volgorde van Inschrijving voor het Project gelden datum Inschrijving zoals bepaald in
artikel 6. Als 2 of meer Ingeschrevenen zich exact op hetzelfde moment hebben
ingeschreven, dan bepaalt ECUZoR de volgorde op basis van loting. ECUZoR informeert de
ingeschrevenen hierover binnen 3 werkdagen.
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Artikel 10
Met de Inschrijving voor het Project reserveert Ingeschrevene het aangegeven aantal
productie-aandelen in het Project en heeft hiermee het recht om conform het bepaalde in
artikel 11 productie-aandelen te verwerven. De Coöperatie stuurt inschrijver daartoe een
bevestiging. Dit artikel geldt niet als sprake is van een situatie zoals aangegeven bij artikel
12.
Artikel 11
De productie-aandelen in het Project worden toegewezen op basis van volgorde van
Inschrijving zoals bepaald in artikel 9 net zo lang tot alle productie-aandelen in een Project
door middel van een Inschrijving zijn toegewezen.
Artikel 12
Als het aantal Ingeschrevenen en het daarmee samenhangend aantal productie-aandelen
groter is dan de beschikbare productie-aandelen in het Project, dan stelt ECUZoR een
reservelijst op. Voor de reservelijst geldt de volgorde van Inschrijving zoals bepaald in artikel
9. Komt Ingeschrevene op de reservelijst, dan informeert ECUZoR de Ingeschrevene
hierover binnen 3 werkdagen en vraagt Ingeschrevene of deze voor het Project waarop is
ingeschreven op de reservelijst wil staan.
Artikel 13
Als degene die zich voor productie-aandelen in het Project heeft ingeschreven maar niet
binnen de gestelde termijn heeft gereageerd op de Aanbieding zoals bedoeld in artikel 10 of
als de Inschrijving is beëindigd zoals bepaald in artikel 9, dan vervalt het recht van eerste
verwerving. Dit recht komt dan toe aan een Ingeschrevene op de reservelijst dan wel een
nieuwe Ingeschrevene.
Artikel 14
Ingeschrevene die zich heeft ingeschreven voor het Project maar afziet van de bevestiging
zoals bedoeld in artikel 10 of zoals bij artikel 12 is aangegeven is geplaatst op de reservelijst,
blijft ingeschreven tot de Inschrijving wordt beëindigd zoals bepaald in artikel 8.
INTREKKING INSCHRIJVING
Artikel 15
Een Ingeschrevene kan, zonder opgaaf van redenen, per mail of per brief kenbaar maken de
Inschrijving te willen beëindigen. ECUZoR zal binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mail
of brief aangeven dat de Inschrijving is beëindigd.
Artikel 16
Als Ingeschrevene niet voldoet aan het bepaalde in dit reglement of als ECUZoR twijfelt aan
de juistheid van de gegevens of integriteit van de bedoelingen van Ingeschrevene, kan
ECUZoR besluiten de Inschrijving te beëindigen. ECUZoR meldt dit Ingeschrevene.
GESCHILLEN
Artikel 17
Indien sprake is van een geschil treden beide partijen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk
binnen 2 werkweken, met elkaar in overleg. Partijen trachten tijdens dit overleg samen het
geschil in de geest van dit Reglement op te lossen zodanig dat dit voor beide partijen een
bevredigend resultaat oplevert. Partijen kunnen, op verzoek van een van beide partijen,
daarvoor gezamenlijk een onafhankelijke derde aanwijzen die als mediator optreedt. In dat
geval kan de eerder genoemde termijn met 2 weken worden verlengd.
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Artikel 18
Indien het in artikel 17 genoemde overleg niet tot een oplossing leidt, wordt het geschil
beslecht door de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch.
SLOTBEPALING
Artikel 19
Degene die zich inschrijft voor het Project en in aanmerking wil komen voor een
Belastingvoordeel is zich met het Inschrijven ervan bewust dat hiervan alleen sprake kan zijn
als Ingeschrevene woont in de bij dat Project aangegeven postcodes/postcodegebied. Dit
Belastingvoordeel vervalt als Ingeschrevene verhuist buiten de aangegeven
postcodes/postcodegebied.
Artikel 20
ECUZoR stelt elke aansprakelijkheid als gevolg van gewijzigde regelgeving, in welke vorm
dan ook, uit.
Artikel 21
De gegevens van Ingeschrevene worden door ECUZoR, conform de Wet Bescherming
Persoonsgegevens, op een behoorlijke en zorgvuldige manier verwerkt en beheerd. De
gegevens worden alleen aan derden verstrekt op het moment dat deze gegevens nodig zijn
om de belastingkorting toe te passen.
Artikel 22
Op dit Reglement is het Nederlands recht van toepassing.
17 oktober 2016.
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