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PARTICIPATIEOVEREENKOMST ZONAANDELEN “DE GRIFT”

Terzake van deze aanbieding bestaat geen wettelijke verplichting tot het algemeen verkrijgbaar
stellen van een prospectus dat is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Op
de aanbieding wordt ook geen toezicht uitgeoefend door de AFM.
Partijen bij deze overeenkomst zijn:
1.

Coöperatie WindPowerNijmegen U.A. gezeteld te Nijmegen en geregistreerd bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 57958734, hierna: “WPN”;
en

2.

[Gegevens Inschrijver voor één of meer Zonaandelen], hierna: “Inschrijver”.

Partijen overwegen:
A.

Inschrijver is lid van WPN of heeft het lidmaatschap van WPN aangevraagd.

B.

WPN heeft besloten tot uitgifte van projectparticipaties met de naam ZONAANDELEN “DE
GRIFT” (hierna: “Zonaandelen”) ten behoeve van het project Zonnepark De Grift.

C.

WPN heeft het informatiedocument (met bijlagen) en de participatievoorwaarden
behorend bij deze uitgifte aan Inschrijver beschikbaar gesteld.

En komen overeen:
1.

Door rechtsgeldige inschrijving voor Zonaandelen komt een overeenkomst tot stand
tussen WPN en Inschrijver, met inhoud en strekking als weergegeven in dit document.
Inschrijver kan deze overeenkomst gedurende 14 dagen na inschrijving zonder opgave
van redenen herroepen.

2.

Inschrijver verklaart kennis te hebben genomen van de hiervoor onder C genoemde
documenten, de inhoud ervan te hebben begrepen en op basis daarvan zich te hebben
ingeschreven voor afname van een of meer Zonaandelen.

3.

De participatievoorwaarden ZONAANDELEN “DE GRIFT” maken integraal deel uit van
deze overeenkomst.
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4.

De rechten en plichten verbonden aan de Zonaandelen volgen uit de bepalingen van de
statuten en het participatiereglement van WPN, alsmede uit het bepaalde in de
participatievoorwaarden ZONAANDELEN “DE GRIFT”.

5.

Bij wijziging van de statuten, het participatiereglement of enig ander reglement van WPN
wijzigt deze participatieovereenkomst overeenkomstig, voor zover dit niet uitdrukkelijk
bij die wijziging is uitgesloten. Schriftelijke kennisgeving van een wijziging van de statuten
respectievelijk het participatiereglement wordt opgevat als schriftelijke mededeling aan
Inschrijver van wijziging van deze overeenkomst.

6.

In afwijking van het bepaalde in artikel 5 kan niet eenzijdig (bij besluit) door WPN worden
afgeweken van het bepaalde in artikel 9 lid 1 tot en met 4 van de participatievoorwaarden
ZONAANDELEN “DE GRIFT”.

7.

In afwijking van het bepaalde in artikel 6 is de algemene vergadering van WPN bevoegd
om de tabel die is opgenomen in bijlage A van de participatievoorwaarden
ZONAANDELEN “DE GRIFT”, op voorstel van het bestuur van WPN, tussentijds te wijzigen
indien en voor zover dat noodzakelijk is voor:
a. de dekking van de kosten van WPN die verband houden met de Zonaandelen; dan wel
voor
b. een redelijke verdeling van de in de begroting van WPN opgenomen algemene kosten
van WPN.

8.

Inschrijver kan zich terzake van de Zonaandelen of het daarmee verbonden contractuele
uitkeringsrecht slechts verhalen op het vermogen van WPN en niet op het (privé)
vermogen van Leden of bestuurders van WPN. Voorgaande geldt echter niet indien de
aansprakelijkheid is gegrond op grove schuld of nalatigheid van de aangesproken
persoon.

[Ondertekening namens Inschrijver & WPN]
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