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Leningreglement White Ranch van de Zaanse Energie Koöperatie (ZEK)       
 
 

Deelname 
 
1. Leden van de coöperatie kunnen financieel deelnemen in projecten van de ZEK. Hiertoe 

wordt een leningovereenkomst met de deelnemer gesloten. 
2. Lid is degene die zowel de jaarlijkse contributie van de coöperatie betaalt als een 

eenmalige storting van € 50,-  heeft gedaan. Als gevolg van regels van de Nederlandsche 
Bank mag het lid na 6 maanden na deze eerste storting deelnemen in investeringen.  

3. Per lening wordt een overeenkomst met de deelnemer gesloten. Indien een deelnemer wil 
bijstorten wordt dit in een nieuwe overeenkomst vastgelegd. Op de overeenkomst wordt 
vermeld: de omschrijving van het project, het lidnummer, naam, adres, postcode, 
woonplaats, bankrekeningnummer, het bedrag van de deelneming en de datum van 
ontvangst. 

4. Het bestuur beslist over de deelname van investeerders die niet als lid van de coöperatie 
zijn ingeschreven. Dit kunnen bijvoorbeeld organisaties, banken of bedrijven zijn. 

5. Indien het maximaal beschikbare bedrag van de deelname wordt overschreden beslist het 
bestuur over de verdeling van de deelnemingen. 

6. De coöperatie streeft naar deelname van zoveel mogelijk participanten.  
7. De startdatum van het project is door het bestuur vastgesteld op 1 november 2017 waarna 

de overeengekomen stortingen kunnen worden gedaan. 
 

Eigendom 
 
Objecten waarvoor deze vorm van financiering geldt blijven te allen tijde eigendom van de 
ZEK. De Algemene Leden Vergadering beslist wat er met het object gebeurt na afloop van de 
investeringstermijn. 
 

Financieel 
 
1. De inleg van de deelname bedraagt minimaal € 100 ,-. Het maximum is € 5.000,-.  
2. Het overschrijven van het gewenste investeringsbedrag kan vanaf 1 november 2017.  
3. Over de deelname wordt in principe een jaarlijkse rente toegekend. De rente is vastgesteld 

bij de ingang van de deelname. De rente kan door de ALV worden aangepast indien door 
marktomstandigheden de kosten voor het object hoger uitvallen dan de opbrengst. Dit kan 
bijvoorbeeld het geval zijn indien de stroomprijzen te laag worden en hierdoor het project 
voor de ZEK verlieslatend wordt. Evenzo kan worden besloten de rente te verhogen 
indien de inkomsten daartoe aanleiding geven. 

4. Renteverplichtingen gaan in op de 1e van de maand volgend op de datum van ontvangst 
van de inleg van de deelname. 

5. Alle renteverplichtingen worden door de ZEK voldaan aan het eind van het boekjaar na de 
jaarlijkse Algemene Leden Vergadering, ook indien dit een gedeelte van een jaar betreft. 
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6. Deelnemingen kunnen door de ZEK voor het aflopen van de eindtermijn vroegtijdig 
worden afgelost. De Algemene Leden Vergadering bepaalt welk bedrag hiermee gemoeid 
is. Er wordt naar gestreefd de eindtermijn te halen. 

7. De inleggen van de deelnemers worden na afloop van de looptijd binnen 3 maanden 
teruggestort op het bij de ZEK bekende rekeningnummer en tenaamstelling.  

8. De verschuldigde rente wordt ook op het bij de ZEK bekende rekeningnummer uitbetaald.  
9. De deelnemer verplicht zich bij rekeningwijziging en/of tenaamstelling dit binnen een 

maand aan de ZEK door te geven. Indien de deelnemer hierbij in gebreke blijft is de ZEK 
niet aansprakelijk voor schade geleden door de deelnemer. 

 

Beëindigen deelname 
 
1. Indien het lidmaatschap beëindigd wordt kan het bestuur besluiten de deelname geheel of 

gedeeltelijk af te lossen. Dit is afhankelijk van de liquiditeitspositie van de ZEK op dat 
moment. 

2. Het bestuur is bevoegd de aan de deelnemers verschuldigde bedragen achter te stellen bij 
andere schulden indien dit voor de financiering van de coöperatie noodzakelijk is. 

 

Stappenplan 
 
1. Laat schriftelijk weten aan een van de bestuursleden dat u geïnteresseerd bent deel te 

nemen aan dit project. Vermeld ook het bedrag van de gewenste inleg en wanneer u wenst 
te starten met uw deelname. (Uiteraard binnen de wettelijke mogelijkheden, zie 
Deelname, lid 2). 

2. Bent u nog geen lid, meldt u dan zo snel mogelijk aan. Stort € 50,- op rekeningnummer  
NL 61 TRIO 0254 706584 t.n.v. Zaanse Energie Koöperatie. Hierdoor verkrijgt u het 
recht deel te nemen na 6 maanden (dit is een regel van de Nederlandsche Bank). 

3. Bent u al lid en heeft u in het verleden al € 50,- gestort en is dat langer dan 6 maanden 
geleden dan kunt u onmiddellijk deelnemen. 

4. Is het onduidelijk of u al € 50,- heeft gestort, neem dan contact op met een van de 
bestuursleden. Zij kunnen u op de hoogte brengen wat uw positie is, er is bij hen een 
stortingslijst beschikbaar. 

5. Het bestuur heeft voor dit project een maximum investering door leden van € 90.000,- 
bepaald.  

6. U krijgt bericht of uw gehele deelname kan worden gehonoreerd alsmede de datum 
waarop u de lening verstrekken kunt. 

7. De startdatum voor deelname aan het project is gesteld op 1 november 2017. U kunt 
deelnemen als er nog ruimte is binnen het voorgenomen maximum. 

 

Zaanse Energie 
 
Door uw deelname aan dit project laat u uw groene hart zien. De Zaanse Energie Koöperatie 
levert schone energie aan leden, donateurs en belangstellenden. Ook dit project zorgt weer 
voor een groter aandeel in schone energie in Nederland. Wellicht is het een goed idee om ook 
uw energie af te nemen via Zaanse Energie. 
De coöperatie ontvangt van haar energieleverancier een klein bedrag per afgenomen 
kilowattuur om te investeren in nieuwe groene projecten in de Zaanstreek. 
 


