Reglement behorend bij de uitgifte van StroomDelen
voor Buurtstroom Het Kristal
Begrippen
Artikel 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Aanwijzing: de aanwijzing van de Coöperatie als bedoeld in artikel 59a van de Wet belastingen op
milieugrondslag;
Inschrijver
Een natuurlijk persoon of Ondernemer die zich inschrijft om een of meer StroomDelen aan te schaffen.
Kleinverbruikersaansluiting: een aansluiting tot maximaal 3x80 Ampère;
Lid: Lid van Coöperatie Buurtstroom deA U.A.
Ondernemer: een ondernemer in de zin van artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968;
Postcodegebied: een gebied waarbinnen de postcodes in het postcodesysteem beginnen met hetzelfde
getal van vier cijfers;
Postcoderoos: een gebied dat gevormd wordt door aan elkaar grenzende postcodegebieden, bepaald aan
de hand van het postcodegebied waar de productie-installatie staat;
Productie-installatie: een productie-installatie als bedoeld in artikel 1 lid 1 onderdeel ah van de
Elektriciteitswet 1998
StroomDeel
a. is een participatie in Coöperatie Buurtstroom deA U.A.; en
b. geeft recht geeft op vrijstelling van energiebelasting, over de aan het StroomDeel toe te kennen
opgewekte hoeveelheid energie, van de aan het StroomDeel gerelateerde Productie-installatie.
StroomDelenreglement: Dit reglement.

Doel
Artikel 2
Het doel van de uitgifte van StroomDelen is de financiering van de Productie-installatie van zonne-energie op
het dak van de parkeergarage van Het Kristal, aan de Distelbloem 320, 7323 XB te Apeldoorn

Uitgifte
Artikel 3
1.

2.

De StroomDelen worden uitgegeven door:
Coöperatie Buurtstroom deA U.A.
Ecofactorij 18
7325 WC Apeldoorn
in het vervolg van dit reglement te noemen Buurtstroom Apeldoorn
De StroomDelen worden uitgegeven door Buurtstroom Apeldoorn tegen een waarde van €260,-

Omvang en fasering van de uitgifte
Artikel 4
1.
2.

De omvang van deze uitgifte bedraagt € 53.040,- verdeeld over 204 StroomDelen.
De uitgifte van de StroomDelen start op vrijdag 1 september en eindigt zodra alle StroomDelen zijn
uitgegeven doch uiterlijk op 30 november 2018.

Looptijd
Artikel 5
1.
2.

De StroomDelen geven gedurende 15 jaar recht op vrijstelling energiebelasting.
De looptijd start op het moment dat Productie-installatie in gebruik wordt genomen.

StroomDelenreglement Het Kristal

bladzijde 1 van 3

29 november 2017

Voorwaarden aan inschrijving
Artikel 6
Inschrijving kan slecht geschieden door natuurlijke personen of Ondernemers die:
a. voldoen aan de eisen gesteld aan het lidmaatschap van Coöperatie Buurtstroom deA U.A. ; en
b. een kleingebruikersaansluiting bezitten in de Postcoderoos die gevormd wordt door de Postcodegebieden
7317, 7322, 7323, 7324, 7325, en 7341.

Inschrijving en inschrijvingskosten
Artikel 7
Inschrijving geschiedt door het invullen van het betreffende formulier op de website van deA.
a. Inschrijver geeft op het formulier aan hoeveel StroomDelen hij/zij wenst aan te schaffen.
b. Met het verzenden van het formulier geeft Inschrijver aan akkoord te gaan met het
StroomDelenreglement.
c. Na verzending van het formulier is de inschrijving definitief, met dien verstande dat de inschrijving komt te
vervallen als:
(i) Voor onvoldoende StroomDelen ingeschreven is;
(ii) Geen Aanwijzing wordt verkregen;
(iii) Geen beroep op de Participatieregeling van de Provincie Gelderland kan worden gedaan.
d. Inschrijver ontvangt een nota van afrekening voor het aantal StroomDelen waarvoor ingeschreven is.
e. Buurtstroom Apeldoorn zal pas een nota van afrekening versturen nadat aan de onder Artikel 7 lid c
gestelde eisen is voldaan.
f. Inschrijver ontvangt na betaling een bevestiging van het aantal aangeschafte StroomDelen. Bij verschil van
inzicht geeft de historie van banktransacties uitsluitsel.
g. Nadat de StroomDelen afgerekend zijn en het bedrag op de bankrekening van Buurtstroom Apeldoorn
staat, is Inschrijver Lid.
h. Er zijn geen inschrijvingskosten verschuldigd.

Recht op vrijstelling energiebelasting
Artikel 8
1.
2.
3.
4.

De door de Productie-installatie opgewekte energie wordt aan de Leden toegekend naar rato van het
aantal StroomDelen.
Een StroomDeel geeft het Lid recht op vrijstelling van energiebelasting over de hoeveelheid aan zijn
StroomDeel toe te kennen opgewekte energie.
Buurtstroom Apeldoorn geeft de aan het Lid toegekende hoeveelheid opgewekte energie door aan de
energieleverancier van het Lid.
Recht op vrijstelling energiebelasting vervalt op het moment dat niet meer voldaan wordt aan de onder
artikel 6 gestelde eisen

Administratiekosten
Artikel 9
1.
2.

In het geval het Lid Greenchoice niet als energieleverancier heeft, wordt door Buurtstroom Apeldoorn
jaarlijks € 25,- (inclusief btw) aan administratiekosten aan het Lid in rekening gebracht.
Als Lid Greenchoice als energieleverancier heeft, zijn geen administratiekosten verschuldigd.

Doorgeven van wijzigingen
Artikel 10
1.
2.

Lid verplicht zich om wijzigingen van adres en of telefoonnummer en of email en of bankrekeningnummer
door te geven aan Buurtstroom Apeldoorn
Wijzigingen worden doorgegeven door een email te sturen aan buurtstroom@de-A.nl. Lid ontvangt binnen
5 werkdagen een bevestigingsmail.
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Uitgifteproces en bewaring
Artikel 11
1.
2.

Buurtstroom Apeldoorn legt een register aan van de uitgegeven StroomDelen. Voor alle StroomDelen
geschiedt de inschrijving in het register na ontvangst van betaling.
Bewaring van het register met gegevens van de uitgegeven StroomDelen zal door Buurtstroom Apeldoorn
op zorgvuldige wijze plaatsvinden.

Inzicht in opwek
Artikel 12
Lid krijgt de beschikking over een app waarmee inzicht wordt gegeven over de opwekte zonnestroom die aan
het Lid toegekend wordt op basis van het aantal StroomDelen van het Lid.

Waarborgen
Artikel 13
De aanbieder en deze uitgifte van StroomDelen valt niet onder de Wet op het financieel toezicht en staat niet
onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Verhandelbaarheid
Artikel 14
1.

2.

De StroomDelen zijn overdraagbaar onder de voorwaarden dat:
a. Buurtstroom Apeldoorn hiervan tijdig in kennis wordt gesteld;
b. Buurtstroom Apeldoorn tijdig de correcte gegevens van het nieuwe Lid ontvangt; en
c. voldaan wordt aan de eisen gesteld aan het lidmaatschap.
Pas als bovenstaande voorwaarden voldaan is, kan de overdracht als rechtsgeldig worden beschouwd.
Onder geen beding zal Buurtstroom Apeldoorn de waarde van de StroomDelen uitkeren aan het Lid.
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