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DE ONDERGETEKENDEN: 

(1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A., statutair 
gevestigd te Alkmaar, kantoorhoudende te ……  Alkmaar, Jadestraat 1, 
ingeschreven bij  het handelsregister onder nummer [**], hierna te noemen: de 
“Coöperatie”; 

en 

(2) Gemeente Bergen, een publiekrechtelijke rechtspersoon, statutair gevestigd en 
kantoorhoudende te Alkmaar, Jan Ligthartstraat 4, ingeschreven bij het 
handelsregister onder nummer 37159392, hierna te noemen: het “Lid”; 

De hierboven genoemde partijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als “Partijen”. 

OVERWEGEN DAT: 

(A) De Coöperatie is opgericht bij notariële akte verleden voor mr. ……….., notaris 
met plaats van vestiging te Alkmaar, op ______________ 2014; 

(B) Het Lid, de gemeente Bergen, de gemeente Castricum, de gemeente 
Heerhugowaard, de gemeente Langedijk en de gemeente  Schermer en N.V. 
HVC, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Alkmaar en feitelijk te 
1812 RD Alkmaar, Jadestraat 1, ingeschreven in het handelsregister onder 
dossiernummer: 37061260, zijn bij oprichting van de Coöperatie lid geworden 
van de Coöperatie; 

(C) Partijen in deze leden inbreng overeenkomst de voorwaarden en condities 
wensen neer te leggen terzake het lidmaatschap van het Lid van de Coöperatie, 
in aanvulling op hetgeen in de statuten van de Coöperatie is bepaald (deze 
“Overeenkomst”). 

VERKLAREN EN KOMEN OVEREEN ALS VOLGT: 

1. Definities 

1.1 De onderstaande begrippen uit de Overeenkomst hebben uitsluitend de 
navolgende betekenis:  

Artikel een artikel van deze Overeenkomst; 

Algemene Vergadering het orgaan van de Coöperatie dat wordt gevormd 
door de Leden dan wel een bijeenkomst van Leden 
(of hun vertegenwoordigers) en andere personen 
met vergaderrechten; 
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Coöperatie Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar 
U.A., statutair gevestigd te Alkmaar; 
 

Inleggeld heeft de betekenis die daaraan is gegeven in Artikel 
3.1; 
 

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 Lid van de Coöperatie; 

Lidmaatschap  alle rechten en verplichtingen van een Lid met de 
Coöperatie, die voortvloeien uit de Statuten en deze 
Overeenkomst; 
 

Partijen de Coöperatie en het Lid gezamenlijk; 

Overeenkomst Deze leden inbreng overeenkomst; 

Statuten de statuten van de Coöperatie als deze van tijd tot 
tijd gewijzigd. 

 

1.2 Alle opgenomen definities gelden zowel voor de enkelvoud- als meervoudsvorm. 

2. Doel 

2.1 De Coöperatie heeft als doel te voorzien in bepaalde stoffelijke behoeften van 
haar Leden, krachtens met hen gesloten Leden Inbreng Overeenkomsten, in het 
bedrijf dat zij te dien einde te hunnen behoeve uitoefent of doet uitoefenen, met 
betrekking tot: 

(a) (i) het bevorderen, verbreden en verdiepen van het gebruik-, de 
toepassing-, de productie-, de levering- en de verdere ontwikkeling van 
duurzame energie en duurzame mobiliteit, en derhalve ook het bevorderen 
van de transitie naar het gebruik en de toepassing van duurzame energie; 

(ii) het bevorderen en behouden van een schoon milieu en mitsdien het 
beperken en voorkomen van milieuverontreiniging; 

(iii) de bevordering van het doelmatige energieverbruik en mitsdien het 
beperken van dit energieverbruik en aldus besparen van energie; 
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(iv) het bevorderen van werkgelegenheid, kennis en onderwijs, alsmede het 
(doen) geven van voorlichting op het gebied van duurzame energie en 
duurzaamheid in het algemeen; 

(v) het bevorderen en waarborgen van de continuïteit in de activiteiten van 
de Coöperatie, door het nastreven van daartoe voldoende 
bedrijfseconomisch en financieel rendement, een en ander in-, 
respectievelijk ten behoeve van de gemeente Bergen; 

(a) het bevorderen, verbreden en verdiepen van het gebruik-, de toepassing-, 
de productie-, de levering- en de verdere ontwikkeling van duurzame 
energie en duurzame mobiliteit, en derhalve ook het bevorderen van de 
transitie naar het gebruik en de toepassing van duurzame energie;  

(b) het bevorderen en waarborgen van de continuïteit in de activiteiten van de 
Cooperatie, door het nastreven van daartoe voldoende bedrijfseconomisch 
en financieel rendement, een en ander in-, respectievelijk ten behoeve van 
de deelnemende gemeenten; 

(c) het verwezenlijken en doen verwezenlijken van een duurzame 
energievoorziening in de ruimste zin des woords;  

(d) het verwerven, houden en/of vervreemden van investeringen ten gunste van 
haar Leden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot onroerend goed, en het 
beheren van die investeringen op duurzame basis;  

(e) het verwerven, houden en/of vervreemden van deelnemingen of andere 
belangen in rechtspersonen , vennootschappen en ondernemingen, het 
samenwerken met en het beheren van zodanige rechtspersonen, 
vennootschappen of ondernemingen; 

 (f) het bewerkstelligen dat genoegzame financiering wordt verkregen teneinde 
het verwerven en houden van investeringen en deelnemingen en andere 
belangen te financieren en het verrichten van duurzame activiteiten van 
welke aard ook teneinde het rendement op de investeringen te maximeren;  

(g) het geven van support voor of met betrekking tot verplichtingen van 
groepsmaatschappijen; 

(h) het verlenen van enige andere financiële, bestuurlijke of andere diensten 
aan haar Leden, zoals van tijd tot tijd overeengekomen tussen de Coöperatie 
en elk van haar Leden; en 

(i) het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn. 

3. Inbreng 
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3.1 Het Lid zal een inbreng in geld in de Coöperatie doen. 

3.2 Het Lid zal een bedrag van EUR 31.432,38 (een en dertigduizend vierhonderd 
twee en dertig euro en achtendertig eurocent) als Inleggeld storten in de 
Coöperatie. Dit bedrag zal worden aangewend voor de financiering van de 
activiteiten van de Coöperatie, in het bijzonder.  

3.3 Het Lid zal het Inleggeld zoals bedoeld in lid 2 voldoen, op eerste verzoek van de 
Algemene Vergadering, en in overleg met de Coöperatie en zal daarvoor worden 
gecrediteerd op een daartoe door de Coöperatie voor het Lid aangehouden 
Ledenrekening. 

3.4 De Ledenrekening van elk Lid zal worden gecrediteerd voor het in de Coöperatie 
gestorte Inleggeld.  

4. Ledenrekening 

4.1 De Coöperatie houdt in haar boeken voor het Lid een Leden Rekening aan.  

4.2 Een Ledenrekening kan alleen worden overgedragen tezamen met het 
corresponderende Lidmaatschap als bepaald in de Statuten. 

5. Duur 

5.1 Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode dat het Lid lid is van de 
Coöperatie.  

5.2 Deze Overeenkomst eindigt zonder dat opzegging of ontbinding noodzakelijk is 
op het moment dat het Lid ophoudt lid van de Coöperatie te zijn.  

5.3 Opzegging of ontbinding van deze Overeenkomst aan de zijde van het Lid is 
gedurende de looptijd van deze Overeenkomst en het voortduren van het 
Lidmaatschap van het Lid uitgesloten.  

6. Wijzigingen 

6.1 Deze Overeenkomst kan slechts schriftelijk worden gewijzigd of aangevuld. 

7. Geheimhouding 

7.1 Iedere partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij 
geen enkele informatie welke betrekking heeft op (i) een mogelijk vertrouwelijk 
of geheim aspect van de Coöperatie, (ii) het bestaan, de onderhandelingen 
omtrent en/of de inhoud van deze Overeenkomst direct of indirect publiceren, 
vrijgeven of anderszins voor derden toegankelijk maken. Indien openbaring 
noodzakelijk is op grond van enige op een partij rustende (i) wettelijke 
verplichting, (ii) regel van de beurs, (iii) reglement of (iv) een uitspraak van een 
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rechter of een bevoegd overheidsorgaan, is geen voorafgaande schriftelijke 
toestemming vereist, maar zal de betreffende partij vooraf met de andere partij 
overleggen. 

8. Diversen 

8.1 Deze Overeenkomst bevat, naast hetgeen ter zake is vastgelegd in de Statuten, 
de gehele overeenkomst tussen Partijen en vervangt alle eerdere, schriftelijke of 
mondelinge, overeenkomsten met betrekking tot hetzelfde onderwerp. 

8.2 Deze Overeenkomst komt tot stand indien en zodra deze Overeenkomst 
rechtsgeldig door of namens Partijen is ondertekend. Alle exemplaren tezamen 
vormen de rechtsgeldige en bindende overeenkomst tussen Partijen.  

8.3 De ongeldigheid of nietigheid van enige bepaling van deze Overeenkomst tast de 
geldigheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst 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 Overeenkomst, 
zoveel mogelijk overeenstemmen met die van de ongeldige of nietige bepaling. 

8.4 Indien er strijd is tussen deze Overeenkomst en de Statuten, dan gaat deze 
Overeenkomst voor. 

9. Kosten 

9.1 Behoudens voor zover in deze Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, 
draagt de Coöperatie de kosten, waaronder begrepen de kosten betreffende het 
verstrekken van opdrachten aan externe adviseurs, voortvloeiend uit of 
betrekking hebbende op de totstandkoming en uitvoering van deze 
Overeenkomst. 

10. Toepasselijk recht en forumkeuze 

10.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

10.2 Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst zullen 
worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar. 

 

Aldus overeengekomen en ondertekend in _______________ op _____________ 2014. 

5 Paraaf gemeente: 
Paraaf Stim.fonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A.: 
 



 

 

 
 
 
 

Gemeente Bergen 
Voor deze: 
Titel:  

 
 
 
 

Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio 
Alkmaar U.A.  
Voor deze: 
Titel: 
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