Inschrijfformulier
NTXDuurzaam
Postcoderoos TholenSolar
tav MC van Oeveren
Spinnaker 21
4697 EN Sint Annaland

1

Versie 0.02

Inschrijfformulier
Met dit inschrijfformulier geef ik NTXDuurzaam opdracht tot oprichting van postcoderooscoöperatie;

Energie-Coöperatie TholenSolar
Voor de coöperatie wil ik dat de statuten gehanteerd worden, zoals beschikbaar op de website
www.tholensolar.nl. De coöperatie heeft verder de kenmerken van een postcoderooscoöperatie, conform de voorwaarden van art. 59a WBM
Als bewijs van oprichting ontvang ik de ledenovereenkomst, zoals beschikbaar is op de website
www.tholensolar.nl, aangevuld met de gegevens van de coöperatie.
Daarnaast geef ik NTXDuurzaam opdracht tot het uitwerken van een aanbod voor realisatie van
een zonnepaneel(pv)-installatie. De beoogde installatie voldoet aan de volgende kenmerken;
-

Het piekvermogen van deze installatie is minimaal 56 kWp1
De installatie wordt geïnstalleerd op een dak in mijn postcodegebied

Als bewijs van deze uitwerking ontvang ik een aanbod voor deelname in de realisatiekosten van
de pv-installatie. Als er onvoldoende inschrijvingen ontvangen zijn gedurende de
inschrijvingsperiode, wil ik dat NTXDuurzaam de inschrijvingsperiode tot 2 maal, opnieuw open
stelt.
Als er daarna nog steeds onvoldoende inschrijvingen ontvangen zijn, dan geef ik NTXDuurzaam
de mogelijkheid om af te zien van een verdere uitwerking, en deze inschrijving ongedaan te
maken. NTXDuurzaam dient daarbij mijn aanbetaling aan mij terug te betalen.
Persoonlijk aanbod
Mijn aanbod specificeert het volgende;
-
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Totale piekvermogen van de installatie
Bedrijfsnaam installateur van de zonnepanelen
Bedrijfsnaam installateur van de elektrotechnische installatie
Kwaliteitsbeoordeling van aangeboden leverancier
Merk en type zonnepanelen en omvormers
Garantietermijn voor zonnepanelen en omvormers
Gekozen locatie voor installatie
Gevraagde huurprijs per paneel per jaar door dakeigenaar
Totale verzekeringskosten van de installatie per jaar
Energieafnemer en aangeboden tarief per kWh

56 kWp komt overeen met 200 panelen à 280Wp
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Aandeel realisatiekosten
Verder specificeert het aanbod mijn aandeel in de realisatiekosten. Mijn aandeel in de pvinstallatie komt overeen met een jaarverbruik van …………...… kWh. Hiervoor wil ik met …...
stuks zonnepanelen à 280 Wp2, of vergelijkbaar, deelnemen in de pv-installatie.
Het persoonlijk aanbod specificeert mijn exacte kosten per paneel en geeft een voorstel voor
inleg in de coöperatie.
Als het beoogde dak nog niet maximaal benut wordt, heb ik het recht om het aanbod 2 maal af
te wijzen. Daarna heb ik recht op terugbetaling van mijn aanbetaling.
Bij afwijzing van het aanbod, terwijl de maximale capaciteit van de voorgestelde locatie is
bereikt, zie ik af van verdere deelname in de coöperatie.
Kosten
De inschrijvingskosten bedragen €30,25 incl. BTW per paneel.
De totale prijs van uw inschrijving met aanbetaling bedraagt;
Uw gevraagde aantal panelen x €30,25,- incl. BTW = € ………………… incl. BTW
U dient dit bedrag over te maken op rekening NL 52 INGB 000 875 857 2, tnv NTxDuurzaam.
Als betalingsomschrijving geeft u; PCRTS-Uw postcode-huisnummer-aantal zonnepanelen3
Uw inschrijving is definitief na ontvangst van uw betaling. U ontvangt daarna een
opdrachtbevestiging. Voor contante betaling kunt u een afspraak maken via
m.van.oeveren@tholensolar.nl of telefonisch op 0166 610430
Facturatie en BTW
Als u een lening afsluit bij het energie-bespaarfonds, moet u een persoonlijke factuur kunnen
tonen. U kunt dan niet verrekenen via de coöperatie. Heeft u een persoonlijke factuur nodig?
O Ja, ik wil een persoonlijke factuur ontvangen. Het BTW bedrag van mijn inschrijving wordt
niet in mindering gebracht op mijn persoonlijk aanbod.
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Mijn exacte aandeel mag ±3% afwijken, zodat de installatie geoptimaliseerd kan worden.
Bijvoorbeeld; PCRTS-4697QS-56-15
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Ondertekening
Deze opdracht is verleend door;

Naam;

………………………………………………

Adres;

………………………………………………

Postcode;

………………………………………………

Woonplaats;

………………………………………………

Datum;

………………………………………………

Handtekening;

………………………………………………

U kunt dit ondertekende formulier per e-mail versturen naar m.van.oeveren@tholensolar.nl

Of per post naar;

NTXDuurzaam
Postcoderoos TholenSolar
t.a.v. MC van Oeveren
Spinnaker 21
4697 EN Sint Annaland
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