
 
 
 

Participatiereglement DE-Zonneroos Sallcon 
Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van Deventer Energie, op 12 mei 2016, als uitwerking van 
artikel 15 van de Statuten van de Deventer Energie Coöperatie U.A. 
 

Begrippen: 
- coöperatie:   

de Deventer Energie Coöperatie U.A., of afgekort Deventer Energie c.q. DE. 
- deelnemer: 

het lid van de coöperatie, zijnde een bewoner woonachtig in het postcodegebied, dat deelneemt in 
het project DE-Zonneroos Sallcon; Dan wel: het lid van de coöperatie, zijnde een ondernemer 
gevestigd in het postcodegebied, dat deelneemt in het project DE-Zonneroos Sallcon. 

- postcodegebied:  
het gebied, gevormd door de postdistricten cf. de Postwet 2009, art. 2, 1e lid, onderdeel j en g; 
waarvan de postcode begint met het cijfer 7411, 7416, 7417, 7418, 7419, 7421, 7422, 7423, 7428 of 
7214. 

- DE-Zonneroos Sallcon:  
de zonne-energie installatie die de coöperatie realiseert op het dak van Sallcon, 
Schonenvaardersstraat 9, 7418 CC Deventer, en exploiteert met gebruikmaking van de ‘regeling 
verlaagd tarief’. 

- partner-leverancier:  
de leverancier met wie de coöperatie een afnamecontract voor de geproduceerde zonne-energie 
heeft afgesloten en die de uitvoering van de regeling verlaagd tarief faciliteert. 

- regeling verlaagd tarief:  
de regeling ‘verlaagd tarief energiebelasting voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit’ cf. de Wet 
op de Milieubelastingen, art. 59a, lid 1 (‘postcoderoosregeling’). 

- economisch voordeel:  
de waarde van de belastingkorting die de deelnemer geniet in het kader van de regeling verlaagd 
tarief, plus tariefkortingen indien toegekend door zijn energieleverancier. 

 

1. Verklaring van de deelnemer 
 
De deelnemer staat er jegens de coöperatie voor in dat: 
- hij bovengenoemd adres in gebruik heeft als woning dan wel ondernemingsvestiging; 
- de woning c.q. vestiging is aangesloten op het stroomdistributienet met een aansluiting van maximaal 3 x 80 
Ampère; 
- hij als bewoner dan wel ondernemer voldoet aan de voorwaarden voor belastingkorting in het kader van de 
‘regeling verlaagd tarief’; 
- hij een energieleveringscontract heeft afgesloten met de partner-leverancier dan wel een andere leverancier 
die de uitvoering van de ‘regeling verlaagd tarief’ faciliteert; 
- hij de coöperatie onverwijld informeert over wijzigingen in deze gegevens en omstandigheden. 
 
 

2. Verklaring van de coöperatie 
 

De coöperatie staat er voor in: 
- de deelnemer adequaat te informeren over opzet, risico’s en resultaten van de DE-Zonneroos Sallcon; 
- de deelnemer adequaat te informeren over (wijzigingen in) de voorwaarden voor belastingkorting in het 
kader van de ‘regeling verlaagd tarief’; 



- de deelnemer te informeren over de wijze waarop de partner-leverancier dan wel de energieleverancier van 
zijn keuze de ‘regeling verlaagd tarief’ faciliteert. 
 

3. Kapitaalinbreng en opbrengst 
 

a. De deelnemer draagt middels een eenmalige kapitaalinbreng bij aan het vermogen van de coöperatie, 
met behulp waarvan de DE-Zonneroos Sallcon wordt gerealiseerd. Deze inbreng komt overeen met de 
waarde van één of meer zonparticipaties; 

b. De waarde van één zonparticipatie komt bij aanvang overeen met de investeringslast van één 
zonnepaneel en neemt jaarlijks af conform lineaire afschrijving in 15 jaar van de waarde van de DE-
Zonneroos Sallcon; 

c. De coöperatie houdt voor elke deelnemer een deelnemersrekening bij, waarop de deelnemer wordt 
gecrediteerd voor de waarde van zijn zonparticipaties; 

d. De coöperatie vergoedt over de zonparticipaties geen rente; 
e. De deelnemer heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de waarde van zijn 

zonparticipaties, behalve voor zover in dit reglement anders is aangegeven;  
De deelnemer heeft voor de duur van deze overeenkomst recht op het economisch voordeel van het aantal 
zonnepanelen conform zijn deelnemersrekening. 

 

4. Overdracht 
 

a. De deelnemer heeft het recht zijn zonparticipaties over te dragen aan een andere deelnemer, dan wel aan 
een andere bewoner of ondernemer die voldoet aan de vereisten volgens dit reglement (nieuwe 
deelnemer). De overnemende partij wordt op zijn deelnemersrekening gecrediteerd voor de waarde van 
de betreffende zonparticipaties per datum van overdracht. 

b. Ingeval de deelnemer, wegens persoonlijke omstandigheden of anderszins, in financiële moeilijkheden 
geraakt als rechtstreeks gevolg van zijn deelname (bijvoorbeeld door het niet kunnen overdragen van zijn 
zonparticipaties), zal de coöperatie zich alle redelijke inspanningen getroosten om een oplossing te 
bewerkstelligen of te faciliteren. 

 

5. Duur en beëindiging 
 

a. De overeenkomst eindigt per 31 december 2031. 
b. De coöperatie kan de duur van deze overeenkomst onder al of niet gewijzigde voorwaarden verlengen, 

indien voortgezette exploitatie van de DE-Zonneroos Sallcon na 15 jaar op rendabele wijze mogelijk is. 
c. De deelnemer heeft bij verlenging cf. lid b. de vrije keus tussen continuering of beëindiging van zijn 

deelname. 
d. De overeenkomst eindigt op het moment dat de deelnemer ophoudt lid van de coöperatie te zijn dan 

wel anderszins niet meer voldoet aan de vereisten van dit reglement. 
 

6. Diversen 
 

a. Voor zover in dit reglement niet anders is vastgelegd, gelden de bepalingen volgens Statuten en 
Huishoudelijk Reglement van Deventer Energie. 

b. De coöperatie kan dit reglement aanvullen of wijzigen. 
c. Ingeval een besluit conform lid b. de rechten van de deelnemer beperkt of zijn verplichtingen jegens de 

coöperatie verzwaart, kan hij zijn deelname beëindigen binnen één maand nadat dit besluit hem is 
meegedeeld. Zijn opzegging gaat onmiddellijk in; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing. De 
coöperatie vergoedt hem de waarde van zijn zonparticipaties per datum opzegging conform zijn 
deelnemersrekening. 

d. Op dit reglement en de bijbehorende overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen 
die verband houden met deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 
Zwolle. 

------ 


