
                       INTENTIEVERKLARING 

 

 

De ondergetekende: 

(voornamen voluit)  ________________________________________________________ 

(achternaam)   ________________________________________________________ 

(geboortedatum)  ________________________________________________________ 

(adres)    ________________________________________________________ 

(postcode en woonplaats) ________________________________________________________ 

 

in aanmerking nemende: 

De coöperatie (in oprichting) Energie Coöperatie Oldemarkt (ECO), zal overeenkomsten gaan sluiten 

met ieder van haar leden, onder meer inhoudende:  

- dat ieder lid een bedrag aan de coöperatie overmaakt (corresponderend met het aantal 

panelen waarmee het lid zich inkoopt in de coöperatie) waarna de coöperatie overgaat tot 

aankoop van de panelen; 

- dat die zonnepanelen op door ECO uit te zoeken dak(en) zullen worden bevestigd;  

- dat ECO een overeenkomst zal sluiten met een groene energieleverancier, naar welke 

leverancier ook ieder van de leden zal overstappen (Hieraan zijn voor de leden geen kosten 

verbonden); 

- dat ECO zal zorgen voor aansluiting van die zonnepanelen op het elektriciteitsnetwerk van 

deze energieleverancier;  

- dat met de door de zonnepanelen opgewekte energie een belasting voordeel ontstaat van  

ca € 0,12 per kWh, waardoor, gebaseerd op het aantal panelen, ongeveer een halvering van 

de kosten voor elektrisch energiegebruik  ontstaat (Het totale belastingvoordeel wordt 

jaarlijks door de energieleverancier op de energienota  van het lid in mindering gebracht); 

- dat ECO nog volop onderzoek aan het verrichten is om alle (technische) mogelijkheden in 

beeld te krijgen en met name de kosten van het project te berekenen; 

- dat voor het berekenen van het financiële plaatje nodig is om inzicht te krijgen hoeveel leden 

met hoeveel zonnepanelen zullen deelnemen in het project; 

- dat voor dit doel aan de potentiële leden deze intentieverklaring wordt voorgelegd; 

- dat de ondergetekende als potentieel lid van de coöperatie voornemens is deel te nemen; 

 

verklaart: 

- serieuze belangstelling te hebben om deel te nemen aan het hiervoor bedoelde project; 

- voornemens is om met een aantal zonnepanelen deel te nemen, en  wel met _____________ 

(aantal invullen graag). 

 

Aldus getekend te Oldemarkt op 17 januari 2018. 

 

 

 

 

_________________________________________________________ (handtekening) 


