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Vooraf

Deze brochure geeft informatie over het eerste project van Energiecoöperatie 
Stroomvanhier: collectief zonnedak Lierweg, zodat geïnteresseerden een 
weloverwogen keuze kunnen maken om deel te nemen.

Stroomvanhier is een energiecoöperatie voor en door bewoners van de gemeente 
Mook en Middelaar met als belangrijkste doel het opwekken van lokale, duurzame 
energie op een gezamenlijke manier: als je meedoet dan heb je als lid van de 
coöperatie medezeggenschap over alle middelen en opbrengsten van de coöperatie. 

In de brochure vertellen we wat het project inhoudt en hoe je mee kunt doen, geven 
we een uitgebreide toelichting op de technische en financiële aspecten en lichten we 
de risico’s toe die zijn verbonden aan deelname. 

Iedereen in de gemeente Mook en Middelaar kan meedoen. De enige voorwaarde is 
dat je een thuis kleinverbruikersaansluiting hebt voor elektriciteit (maximaal 3x80A). 
Je kunt ook als bedrijf deelnemen als je aan deze voorwaarde voldoet. 

De waarschuwing onderaan deze pagina is een wettelijke verplichting volgens de Wet
op het financieel toezicht. We komen hier verderop in deze brochure op terug.

We hebben ons best gedaan om de informatie zo helder mogelijk weer te geven. 
Mocht je nog vragen hebben, neem vooral contact met ons op: 
info@stroomvanhier.nl of kijk op onze website www.stroomvanhier.nl.

Het bestuur van Stroomvanhier:

Joris Looman, Mook, voorzitter 
Hans van der Weijden, Mook, secretaris/penningmeester
Jan Cremers, Middelaar, algemeen bestuurslid

Mook, 6 december 2021
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Het aanbod

We gaan een opwekinstallatie installeren en exploiteren op het dak van de grootste 
stal van melkveebedrijf Roording in Molenhoek. We willen de installatie begin juni 
2022 in bedrijf stellen.

De aanleg van de installatie met bijbehorende kosten wordt betaald met geld dat 
door de deelnemers wordt ingelegd. De inleg wordt terugverdiend door verkoop van 
de opgewekte elektriciteit aan Greenchoice en door een aanvullende subsidie van het
Rijk volgens de SCE-regeling1. Na 15 jaar stopt de subsidie en wordt de installatie om 
niet overgedaan aan Roording. De leden bepalen vervolgens of en hoe de coöperatie 
wordt voortgezet.

Je doet mee door certificaten te kopen die worden uitgegeven door de coöperatie. Je 
bent dan meteen lid van de coöperatie en daarmee mede-eigenaar van de installatie.
De certificaten kosten € 290 per stuk. De minimale aankoop is 1 stuks, de maximale 
aankoop is 14 stuks, tenzij er weinig deelnemers gevonden worden.

Je verdient de investering terug via jouw aandeel in de opbrengst uit de coöperatie. 
Die bestaat uit de verkoop van de zonnestroom aan energieleverancier Greenchoice 
à ongeveer 5 cent per kWh en een aanvullende subsidie van het Rijk, bij elkaar 14,6 
eurocent per kWh. Met deze opbrengst worden allereerst de jaarlijkse kosten en de 
vennootschapsbelasting betaald. De resterende winst wordt jaarlijks naar rato van de
inleg verdeeld onder de deelnemers. 

De winst per certificaat is ongeveer € 30 per jaar. De investering is daarmee naar 
verwachting in zo’n 10 jaar terugverdiend. Zie het hoofdstuk Financieel overzicht voor
een specificatie. 

De werkelijke terugverdientijd kan hoger of lager uitvallen. Dit is onder andere 
afhankelijk van jaarlijkse opbrengsten uit de verkoop van de zonnestroom. In een 
extra zonnig jaar wekken we meer stroom op en verdienen we meer dan in een 
bewolkt jaar. Daarnaast hebben we met een aantal onzekerheden en risico’s te 
maken. Zie verder het hoofdstuk Financiële risico's en AFM.  

Houd er wel rekening dat over de deelname aangifte voor de inkomstenbelasting 
moet worden gedaan in box 3. Het hangt van je persoonlijke situatie af of en hoeveel 
je aan belasting moet betalen.
1 SCE: Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking
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Als je verhuist dan kun je gewoon lid blijven en gebruik blijven maken van je 
certificaten. Wil je je lidmaatschap om de een of andere reden toch opzeggen dan 
kun je de certificaten voor de op dat moment geldende waarde verkopen aan een 
ander lid of aan iemand die op de reservelijst staat. In het huishoudelijk reglement 
wordt vastgelegd hoe de waarde wordt bepaald.

Samenvatting per certificaat

Eenmalige investering € 290

Opbrengst per jaar € 30

Totale opbrengst na 15 jaar € 465

Totale winst na 15 jaar € 175

Verwachte terugverdientijd 10 jaar

Jaarlijks rendement 6,3%

Procedure aanbod

Begin december vragen we aan iedereen die zich als geïnteresseerde bij ons heeft 
gemeld of hij/zij daadwerkelijk wil deelnemen. Je hebt tot 22 december de tijd om 
hierop te reageren.

We verwachten dat er voldoende belangstelling is maar als er toch nog certificaten 
over zijn dan gaan we actief op zoek naar meer geïnteresseerden. Het project gaat 
definitief door zodra er voldoende deelnemers zijn. 

Je deelname wordt formeel vastgelegd in een participatieovereenkomst. In januari 
krijg je die opgestuurd voor ondertekening waarna je het bedrag waarvoor je 
deelneemt aan de coöperatie overmaakt.

Als alle inschrijvingen rond zijn en het geld van alle deelnemers binnen is, dan geven 
we opdracht tot plaatsing van de zonnepanelen.

De participatieovereenkomst en andere officiële documenten voor deelname vind je 
binnenkort op onze website. Daar vind je dan ook uitgebreidere informatie over het 
inschrijven.

4 van 17



INFORMATIEBROCHURE COLLECTIEF ZONNEDAK LIERWEG

Planning

Zoals gezegd streven we ernaar om de installatie in juni 2022 in bedrijf te stellen. In 
het onderstaande overzicht geven we aan wat in grote lijnen de planning is.

begin december 2021 opdracht Enexis 3x80A teruglever-aansluiting

7+8 december 2021 informatiebijeenkomsten en start inschrijving

22 december 2021 einde inschrijving. Bepalen verdeling 180 certificaten 

half januari 2022 definitieve participatieovereenkomst en facturen naar 
deelnemers

31 januari 2022 uiterste termijn voor ondertekenen 
participatieovereenkomst en betaling facturen

februari 2022 afsluiten verzekeringen, opdracht aan Megens, afsluiten 
contract Greenchoice verkoop stroom, Recht van Opstal 
vestigen bij notaris, doorgeven ledenlijst SCE project aan 
RVO

april 2022 overleg Megens, update offerte (betere/goedkopere 
panelen)

april/mei 2022 aanleg 3x80A aansluiting door Enexis. Installatie 
zonnepanelen door Megens.

1 juni 2022 afnamekeuring, gereed melden installatie bij RVO+CertiQ, 
feestelijke opening.

half juni 2022 1e algemene Ledenvergadering coöperatie, verkiezing 
nieuw bestuur

begin 2023 opmaken jaarrekening 2022 en begroting 2023
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De installatie

De installatie wordt geplaatst op het dak van de ligboxenstal van melkveebedrijf 
Roording aan de Lierweg 5 in Molenhoek. 

De installatie bestaat uit 180 panelen, 120 op de zuidkant en 60 op de noordkant van 
het dak. Omdat de dakhoek maar 20º is, is het leggen van panelen op de noordkant 
ook rendabel. 

Specificatie: 
Aantal panelen 180

Merk en type DMGEC type DM375M6-60 HSW

Vermogen per paneel 375 Wp

Omvormer Solar Edge SE55k

Optimizers Solar Edge P730

Totaal vermogen installatie 67,5 kWp

Garantie panelen en omvormer 12 jaar

Garantie optimizers 25 jaar

Opbrengstgarantie panelen 84,8% na 25 jaar

De dakconstructie is in 2020 beoordeeld door een erkende constructeur en sterk 
genoeg bevonden voor een zonne-installatie. 

De installatie wordt aangelegd door Megens Elektrotechniek uit Milsbeek. Dit bedrijf 
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heeft in de regio al een aantal grote installaties aangelegd. 

Het zogeheten designerrapport met een gedetailleerde berekening van de verwachte
opbrengst kun je bij ons opvragen.

Roording en de coöperatie hebben een gebruiksovereenkomst ondertekend en gaan 
een recht van opstal notarieel vastleggen waarin het volgende wordt 
overeengekomen:

 De coöperatie kan minimaal 15 jaar gebruik maken van het dak.
 De coöperatie is juridisch en economisch eigenaar van de zonne-installatie.
 Roording vraagt geen vergoeding maar wordt na 15 jaar om niet eigenaar van 

de installatie

De elektriciteit wordt verkocht aan Greenchoice. We sluiten een contract af bij de 
start van de bouw van de installatie (PPA: power purchase agreement). Dit heeft een 
looptijd van een jaar. Na deze periode kan de coöperatie eventueel een contract 
aangaan met een andere partij.

Het bestuur heeft offertes aangevraagd bij 2 energieleveranciers. We hebben 
gekozen voor Greenchoice om de volgende redenen:

 Een relatief hoge kWh-vergoeding vergeleken met de andere leverancier
 Ruime ervaring met postcoderoosprojecten en energiecoöperaties, actieve 

ondersteuning bij de projectontwikkeling, projectadministratie en een 
positieve waardering door andere coöperaties.

 Op termijn een vergoeding aan de coöperatie voor leden van de coöperatie die
overstappen en klant worden van Greenchoice: 25 euro per jaar per klant.

De kWh-vergoeding wordt halfjaarlijks door Greenchoice vastgesteld.

De offerte van Greenchoice is bij ons op te vragen.
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Financieel overzicht

Het plaatje geeft schematisch weer hoe het project financieel en juridisch in elkaar 
zit. De omkaderde geldstromen horen bij de exploitatie, de overige bij de 
investeringen. Het plaatje is niet compleet. Zo ontbreken de betalingen aan Enexis 
voor het aanleggen van de aansluiting van de installatie en het maandelijkse 
vastrecht. In de begrotingen zijn deze bedragen wel opgenomen.
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Investering

De coöperatie investeert eenmalig in de plaatsing van de installatie en aanleg van 
een eigen 3x80A aansluiting die alleen voor teruglevering van stroom gebruikt wordt.

De investeringskosten omvatten de kosten voor de technische installatie 
(zonnepanelen, omvormers, kabels, aansluiting, de bouw- en montagekosten, e.d.), 
voor het opzetten van de projectadministratie, kosten voor de notaris (recht van 
opstal, oprichting van de coöperatie), onderzoekskosten (draagkracht van het dak) en
andere eenmalige kosten voor zaken als bijeenkomsten, communicatiemiddelen, 
website. Het bestuur werkt op vrijwillige basis. Daarmee houden we de kosten laag.

Er is een post ‘onvoorzien’ opgenomen van ongeveer 4% van de certificaatprijs. We 
verwachten dit bedrag na de bouw van de zonne-installatie over te houden en 
voegen een deel daarvan toe aan de reserves (exploitatiebegroting) en/of keren een 
deel uit aan de leden. Dit gebeurt in overleg met de leden op de algemene 
ledenvergadering.

De investeringskosten worden 100% gefinancierd uit het ledenkapitaal, verworven 
met de uitgifte van certificaten. 

Investeringskosten, ex BTW

notaris € 1500

aansluitkosten Enexis € 2.041

meterkast, kabels, scope 12 controle € 2.200

investering zonnestroominstallatie € 40.000

kosten constructeur: berekening sterkte dak € 275

promotiekosten € 200

onvoorzien, ~4% € 2.000

Reserve € 4.734

Totaal € 52.950
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Exploitatie

De inkomsten voor de coöperatie bestaan uit de verkoop van de zonnestroom aan de
energieleverancier (voor het eerste jaar Greenchoice) en de SCE-subsidie van het Rijk.

De begrote opbrengst van de stroomverkoop+subsidie is € 8.935 in het eerste 
volledige jaar (2023), bij een stroomproductie van 61.200 kWh. Door degradatie van 
de panelen neemt de opbrengst elk jaar wat af, tot € 8.366 in het laatste volledige 
jaar (2036), bij een stroomproductie van 57.300 kWh).

De uitgaven bestaan uit operationele kosten, reserveringen en belastingen. In onze 
begroting rekenen we met een inflatie van 1,5 % per jaar. Voor de bedragen in het 
onderstaande overzicht is uitgegaan van de tarieven voor 2021. 

Jaar 2023 2036

Inkomsten

Verkoop elektriciteit + subsidie € 8.935 € 8.366

Uitgaven per jaar

Verzekeringen € 1.280 € 1.576

Voorziening nieuwe omvormer na 12 jaar (€ 4.500) € 375 € 0

Voorziening demontagekosten € 167 € 167

Kosten aansluiting Enexis € 68 € 84

Kosten bank, vergaderen, data-abonnement omvormer € 270 € 333

Kosten administratie, jaarrekening, site, E-herkenning € 300 € 370

OZB + vennootschapsbelasting € 580 € 714

Onvoorziene kosten (5%) € 123 € 154

Totaal € 3.162 € 3.397

Uitkering naar leden € 5.773 € 4.969

Uitkering per certificaat € 32 € 28

10 van 17



INFORMATIEBROCHURE COLLECTIEF ZONNEDAK LIERWEG

Financiële risico's en AFM

Aan beleggen, ook in de vorm van financiële deelname aan dit project, zijn risico’s 
verbonden. Om je in staat te stellen tot een goede afweging omtrent deelname te 
komen geven we een beschrijving van deze risico’s en de manier waarop deze 
afgedekt dan wel verzekerd zijn.

Aansprakelijkheid van coöperatie en leden

De rechtsvorm van de coöperatie is UA – Uitgesloten Aansprakelijkheid. Het 
financiële risico zal daardoor nooit hoger zijn dan het bedrag dat een lid heeft 
ingelegd in de coöperatie. Leden van de coöperatie kunnen daarom nooit op hun 
privévermogen aangesproken worden. Het bestuur is verzekerd via een 
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Schade aan de installatie

De installatie is verzekerd tegen schade, diefstal en vandalisme. De verzekering is 
afgesloten via Energie Samen. Daarnaast is een aansprakelijkheidsverzekering 
afgesloten in het geval er schade voor Roording ontstaat als gevolg van het project.  
Schade gedurende het bouwproces is gedekt door de verzekering van de installateur.

Minder zonuren

Het risico bestaat dat in een enkel jaar het aantal zonuren lager uitvalt dan 
gebruikelijk is voor de locatie van de opwekinstallatie2. Hierdoor kan de opbrengst in 
dat jaar lager uitvallen dan begroot. We gaan ervan uit dat dit tekort wordt 
gecompenseerd door een of meer jaren waarin het aantal zonuren groter is dan 
normaal. Er is vrijwel geen risico zolang het totaal aantal uren over de hele periode 
van 15 jaar niet lager is dan gebruikelijk.

Lage elektriciteitsprijs

De inkomsten van de coöperatie bestaan uit verkoop van stroom aan Greenchoice  
en subsidie volgens de SCE-regeling. De hoogte van de subsidie hangt af van de 
gemiddelde elektriciteitsprijs, des te lager de prijs des te hoger de subsidie met een 
maximum van 11,7 eurocent per kWh. Als de gemiddelde elektriciteitsprijs zakt tot 
onder de 2,9 eurocent per kWh dan wordt de verminderde opbrengst uit verkoop 
niet meer volledig aangevuld met subsidie. We hebben hier geen invloed op maar 
bijvoorbeeld het Planbureau voor de Leefomgeving verwacht in een recent rapport 
dat de prijs de komende 10 jaar ruim boven de 2,9 cent zal blijven. Een groot aantal 

2 Hiervoor hanteren we de cijfers van Vierlingsbeek 

11 van 17



INFORMATIEBROCHURE COLLECTIEF ZONNEDAK LIERWEG

coöperaties gaat hier dan last van krijgen en zal collectief om maatregelen vragen.

Te hoge netspanning

Het kan voorkomen dat de netspanning een kort moment meer dan 253 Volt 
bedraagt. In dat geval stopt de installatie automatisch en levert even geen stroom. 
Na daling van de spanning onder 253 Volt start de installatie weer automatisch. 
Hierdoor kan het aantal kilowattuur (kWh) opgewekte energie iets lager uitvallen dan
begroot. 

AFM

Deelname in een coöperatief zonneproject wordt sinds eind 2017 door de Autoriteit 
Financiële Markten (AFM) gezien als een beleggingsproduct. Bij investeringen onder 
5 miljoen euro is de aanbieder vrijgesteld van de prospectusplicht. Wel moeten de 
aanbiedingen vooraf worden gemeld bij AFM en zijn aanbieders verplicht gegevens 
te verstrekken aan deelnemers met gebruik van een informatiedocument (volgens 
het standaardformat van de vrijstellingsregeling). Dit is bedoeld om deelnemers te 
helpen om de kosten, risico’s en het rendement van de belegging beter te begrijpen. 
Dit informatiedocument moet met de melding worden verstrekt aan de AFM. 
Aanbieders zijn daarnaast verplicht om een vrijstellingsvermelding op te nemen bij 
alle reclame-uitingen.

We gaan het project bij de AFM aanmelden. Het informatiedocument dat daarbij 
wordt meegeleverd kun je binnenkort op onze site bekijken. Het is een samenvatting 
van de informatie uit deze brochure.

Deze informatiebrochure is geen ‘prospectus’ of ‘informatiedocument’ (in formele zin 
van de AFM) maar is bedoeld om potentiële deelnemers te informeren over de 
financiële aspecten van het project. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
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Belastingen

Uiteraard hebben we ook te maken met belastingen. 

Voor de coöperatie zijn dit:

Omzetbelasting (btw)

De omzetbelasting is een belasting op toegevoegde waarde. Dat betekent dat je 
verplicht bent voorbelasting te betalen over de inkoop van goederen en diensten. 
Denk bijvoorbeeld aan de investering in een zonnepaneleninstallatie (aftrek 
omzetbelasting) en verkoop van zonnestroom aan de energieleverancier (afdracht 
omzetbelasting). De inleg van leden, via participaties of een geldlening, vallen in de 
kapitaalsfeer en vallen daarom niet onder de omzetbelasting.

Vennootschapsbelasting (vpb)

Een coöperatie is altijd belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De 
vennootschapsbelasting (vpb) is een belasting die wordt geheven over de winst van 
ondernemingen, zoals naamloze of besloten vennootschappen (nv, bv) en 
coöperaties. Ook indien je geen winst maakt ben je verplicht aangifte te doen.

De vennootschapsbelasting is een winstbelasting. Deze wordt geheven over het 
positieve resultaat van de coöperatie. Winsten tot € 245.000 (in 2021) worden belast 
tegen 15%. Winsten boven de € 245.000 tegen 25%.

In de praktijk zullen de afschrijvingslasten van de zonnestroominstallatie de fiscale 
winst behoorlijk drukken. De winstuitkering aan de deelnemers is geen aftrekpost 
voor de vpb.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

De gemeente heft jaarlijks de OZB. We hebben nog geen bepaling van de WOZ-
waarde en houden hiervoor voorlopig de kosten van de installatie aan.

Overdrachtsbelasting

Onder de SCE is een recht van opstal nodig om de eigendom van de 
zonnepaneleninstallatie op het dak of veldopstelling bij de coöperatie te borgen.
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In principe is het vestigen van een recht van opstal een overdracht van waarde op 
basis van het exclusieve gebruik van een dak of perceel. Het vestigen van een recht 
van opstal is dan ook belast met overdrachtsbelasting.

Assurantiebelasting

Verzekeringen zijn vrijgesteld van btw. Over verzekeringen moet wel 
assurantiebelasting worden betaald. Assurantiebelasting is een belasting op 
verzekeringen en kent een tarief van 21%. Dit betaal je als coöperatie over de 
verzekeringspremie als de verzekeraar en de verzekeringnemer een verzekering 
afsluiten.

Belastingen voor de leden van de coöperatie:

Inkomstenbelasting (IB)

De Belastingdienst beschouwt de certificaten als een investering. Dit betekent dat je 
als deelnemer de waarde van de certificaten moet opgeven bij de aangifte 
inkomstenbelasting. De deelname valt onder box 3 voor sparen en beleggen bij de 
Aangifte Inkomstenbelasting (voorheen ‘vermogensbelasting’).  Het hangt van je 
persoonlijke situatie af of en hoeveel je aan belasting moet betalen. We raden je aan 
om dat van te voren uit te (laten) rekenen.

De participatie in de coöperatie valt helaas niet onder de goedkeuring voor 
groenbeleggingen met vrijstelling.
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De coöperatie

Stroomvanhier is een coöperatie (rechtsvorm: ‘coöperatieve vereniging’). Deze 
specifieke ondernemingsvorm is geschikt voor collectieve exploitatie van een zonne-
installatie en andere vormen van duurzame energieopwekking. Dit gebeurt op vele 
plekken in Nederland3.

De leden van de coöperatie ondernemen samen, als collectief, vanuit gedeelde 
zakelijke en ideële doelen: bijdragen aan de verduurzaming van de 
energievoorziening in de gemeente, door exploitatie van een collectieve zonne-
installatie. 

Om in aanmerking te komen voor de subsidie van de SCE-regeling moet de installatie
economisch en juridisch eigendom zijn van een coöperatie, moeten de investerende 
deelnemers lid zijn van die coöperatie en mag er per adres maar één lid zijn.

Als je meedoet met het project wordt je automatisch lid van de coöperatie. Dit 
betekent dat je samen met de andere deelnemers de coöperatie vormt en de koers 
bepaalt. 

Als lid van de coöperatie heb je medezeggenschap. Elk lid heeft één stem in 
Algemene Leden Vergadering (ALV), ongeacht het aantal certificaten dat je hebt 
gekocht. In de ALV wordt onder andere besloten over de bestemming van de 
opbrengst en wordt het bestuur gekozen.

Het doen en laten van de coöperatie is vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk
reglement. Beide kun je bekijken op onze site.

3 In 2020 telt Nederland in totaal 623 energiecoöperaties, met een totaal geschat aantal leden en/of deelnemers aan 
projecten van ongeveer 97.000.
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Privacy

Verwerking van persoonsgegevens

Energiecoöperatie Stroomvanhier is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Hierbij houden we 
ons aan de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) stelt. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor 

deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens worden verderop 
in deze privacyverklaring beschreven;

 De verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de 
verwerking van je persoonsgegevens;

 Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat
de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

 Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is 
voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop 
willen wijzen en deze respecteren.

Persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 
 Ledenadministratie, 
 heffing van administratiekosten,
 Informatieverstrekking,
 uitnodigingen voor bijeenkomsten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de ledenovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen we de volgende persoonsgegevens 
van je vragen: 

 Voornaam; tussenvoegsel; achternaam;
 Adresgegevens;
 Geboortedatum;
 Telefoonnummer;
 E-mailadres;
 Rekeningnummer.
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We bewaren je gegevens tot 7 jaar na de laatste financiële transactie (bv. betaling 
lidmaatschap, uitkering rendement). Gegevens van overledenen bewaren we tot 
eventuele participaties zijn overgedragen dan wel tot 7 jaar na de laatste transactie. 
Dit is van belang voor onze financiële verantwoording.

Verstrekking aan derden

We zijn wettelijk verplicht om persoonsgegevens van alle leden door te geven aan de 
bank en aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor het doorgeven
hiervan vragen we je toestemming in de ledenovereenkomst.

Beveiliging

Voor onze ledenadministratie gaan we gebruik maken van het pakket Econobis van 
Energie Samen. Hiervoor zullen we een verwerkersovereenkomst afsluiten met 
Econobis B.V. In deze verwerkersovereenkomst en de gebruikersvoorwaarden van 
Econobis is opgenomen hoe Econobis B.V. zorg draagt voor bescherming van 
persoonsgegevens.  De overeenkomst wordt gepubliceerd op onze site. 

Inzage en wijzigen van je gegevens

Je hebt het recht om je gegevens in te zien, te laten wijzigen of een verzoek in te 
dienen om een overzicht te ontvangen van alle aan jou gerelateerde gegevens die wij
hebben geregistreerd.

Voor vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je 
persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen.
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