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Reglement behorend bij de uitgifte van StroomDelen voor  
Traaise Buurtstroom - Willem Tell 
 

Begrippen 
Artikel 1 
• Aanwijzing: de aanwijzing van de Coöperatie als bedoeld in artikel 59a van de Wet 

belastingen op milieugrondslag; 
• Inschrijver: Een natuurlijk persoon of Ondernemer die zich inschrijft om een of meer StroomDelen 

aan te schaffen. 

• Kleinverbruikersaansluiting: een aansluiting tot maximaal 3x80 Ampère; 
• Lid: Lid van Coöperatie Traaise Buurtstroom U.A. 
• Ondernemer: een ondernemer in de zin van artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968; 
• Postcodegebied: een gebied waarbinnen de postcodes in het postcodesysteem beginnen met 

hetzelfde getal van vier cijfers; 
• Postcoderoos: een gebied dat gevormd wordt door aan elkaar grenzende postcodegebieden, 

bepaald aan  de hand van het postcodegebied waar de productie-installatie staat; 
• Project ofwel Productie-installatie: een productie-installatie als bedoeld in artikel 1 lid 1 

onderdeel ah van de Elektriciteitswet 1998 
• Stroomdeel 

a. is een participatie in Coöperatie Traaise Buurtstroom U.A.; en 
b. geeft recht geeft op vrijstelling van energiebelasting, over de aan het Stroomdeel toe 

te kennen opgewekte hoeveelheid energie, van de aan het Stroomdeel gerelateerde 
Productie-installatie. 

• StroomDelenreglement: Dit reglement. 
 

Doel 
Artikel 2 

Het doel van de uitgifte van StroomDelen is de financiering van de Productie-installatie van 
zonne-energie op het dak van Schietvereniging Willem Tell, Hoge vaartkant 8, 4844 PT  
Terheijden. 

 

Uitgifte 
Artikel 3 

1. De StroomDelen worden uitgegeven door:  
Coöperatie Traaise Buurtstroom U.A.  
Zeggelaan 3, 4844 SB Terheijden 
in het vervolg van dit reglement te noemen Traaise Buurtstroom 

2. De StroomDelen worden uitgegeven door Traaise Buurtstroom tegen een waarde van  
€ 377,- per Stroomdeel.  

3. Een Stroomdeel is in deze productie-installatie gelijk aan één zonnepaneel. 



StroomDelenreglement Traaise Buurtstroom Zonnedak Willem Tell – 28 februari 2019 2  

Omvang en fasering van de uitgifte 
Artikel 4 

1. In totaal zijn 120 StroomDelen beschikbaar. De omvang van deze uitgifte bedraagt € 39.973,- 
verdeeld over 106 StroomDelen. De overige 14 StroomDelen wekken groene stroom op voor 
schietvereniging Willem Tell. 

2. De uitgifte van de StroomDelen start op 28 februari 2019 en eindigt zodra alle StroomDelen 
zijn uitgegeven doch uiterlijk op 22 maart 2019. 

 

Looptijd 
Artikel 5 

1. De StroomDelen geven gedurende 15 jaar recht op vrijstelling van energiebelasting. 
2. De looptijd start op het moment dat Productie-installatie in gebruik wordt genomen. 

 

Voorwaarden aan inschrijving 
Artikel 6 

Inschrijving kan slechts geschieden door natuurlijke personen of Ondernemers die 
1. wonen (dan wel bedrijf voeren) in een onroerende zaak die:  

a. een kleingebruikersaansluiting bevat in de Postcoderoos die gevormd wordt door de 
Postcodegebieden 4765, 4766, 4772, 4823, 4824, 4825, 4841, 4844, 4845, 4904 en 4911 . 

b. in hoofdzaak dient tot gebruik als woning of ten behoeve van de uitoefening van een bedrijf 
of beroep. 

2. een afnamecontract hebben bij een energieleverancier die verrekening van de energiebelasting 
ondersteunt.  

 

Inschrijving en inschrijvingskosten 
Artikel 7 

Inschrijving geschiedt door het invullen van het betreffende formulier op de website 
www.traaisenergiecollectief.nl/traaise-buurtstroom. 
a. Inschrijver geeft op het formulier aan hoeveel StroomDelen hij/zij wenst aan te schaffen. 
b. Een Inschrijver kan voor maximaal 8 StroomDelen in dit Project inschrijven.  
c. Voor ondernemers geldt dat zij maximaal 20% van het totaal aantal StroomDelen kunnen afnemen. 
d. Met het verzenden van het formulier geeft Inschrijver aan akkoord te gaan 

met het StroomDelenreglement. 
e. Na verzending van het formulier is de inschrijving definitief, met dien verstande dat de 

inschrijving komt te vervallen als: 
(i) Het Lid de betaling van de StroomDelen niet of niet tijdig voldoet; 
(ii) Voor onvoldoende StroomDelen ingeschreven is en het Project daardoor geen doorgang kan 

vinden; 
(iii) Voor meer StroomDelen is ingeschreven, dan er StroomDelen beschikbaar zijn. In dat geval 

geldt dat de inschrijvingen op volgorde van inschrijving worden toegekend; 
(iv) Geen Aanwijzing wordt verkregen; 
(v) Het Project om andere redenen geen doorgang vindt. 

http://www.traaisenergiecollectief.nl/traaise-buurtstroom
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f. Inschrijver ontvangt een nota van afrekening voor het aantal StroomDelen waarvoor 
ingeschreven is. 

g. Traaise Buurtstroom zal pas een nota van afrekening versturen nadat aan de onder Artikel 
7 lid c gestelde eisen is voldaan. 

h. Inschrijver ontvangt na betaling een bevestiging van het aantal aangeschafte StroomDelen. Bij 
verschil van inzicht geeft de historie van banktransacties uitsluitsel. 

i. Nadat de StroomDelen afgerekend zijn en het bedrag op de bankrekening van Traaise 
Buurtstroom staat, is Inschrijver Lid. 

j. Er zijn geen inschrijvingskosten verschuldigd. 
 
Recht op vrijstelling energiebelasting en uitkering reserve 
Artikel 8 

1. De door de Productie-installatie opgewekte energie wordt aan de Leden toegekend naar 
rato van het aantal StroomDelen. 

2. Een Stroomdeel geeft het Lid recht op vrijstelling van energiebelasting over de 
hoeveelheid aan zijn Stroomdeel toe te kennen opgewekte energie. 

3. Traaise Buurtstroom informeert het Lid jaarlijks over de toegekende hoeveelheid opgewekte 
energie. 

4. Recht op vrijstelling energiebelasting vervalt op het moment dat niet meer voldaan wordt aan 
de onder artikel 6 gestelde eisen. 

5. Een Stroomdeel geeft het Lid recht op uitkering uit de door de Coöperatie gehouden reserve 
bestemd voor de continuïteit van het Project, wanneer daartoe op de Algemene 
Ledenvergadering wordt besloten door de in dit Project participerende Leden. 

 
Doorgeven van wijzigingen 
Artikel 10 

1. Lid verplicht zich om wijzigingen van adres, telefoonnummer, e-mailadres, 
bankrekeningnummer en/of energieleverancier door te geven aan Traaise Buurtstroom. 

2. Wijzigingen worden doorgegeven door een e-mail te sturen aan info@traaisenergiecollectief.nl. 
Lid ontvangt binnen 5 werkdagen een bevestiging per e-mail. 

 
Uitgifteproces en bewaring 
Artikel 11 

1. Traaise Buurtstroom legt een register aan van de uitgegeven StroomDelen. Voor alle 
StroomDelen geschiedt de inschrijving in het register na ontvangst van betaling. 

2. Bewaring van het register met gegevens van de uitgegeven StroomDelen zal door Traaise 
Buurtstroom op zorgvuldige wijze plaatsvinden, conform het Privacybeleid Coöperatie Traaise 
Buurtstroom U.A. 

 

mailto:info@traaisenergiecollectief.nlL
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Inzicht in opwek 
Artikel 12 

Lid krijgt de beschikking over een app waarmee inzicht wordt gegeven in de opgewekte 
zonnestroom die aan het Lid toegekend wordt op basis van het aantal StroomDelen van het Lid. 

 

Waarborgen 
Artikel 13 

De aanbieder en deze uitgifte van StroomDelen valt niet onder de Wet op het financieel toezicht 
en staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. 

 
Verhandelbaarheid 
Artikel 14 

1. De StroomDelen zijn overdraagbaar onder de voorwaarden dat: 
a. Traaise Buurtstroom hiervan tijdig in kennis wordt gesteld; 
b. Traaise Buurtstroom tijdig de correcte gegevens van het nieuwe Lid ontvangt; en 
c. voldaan wordt aan de eisen gesteld aan het lidmaatschap. 
Pas als aan bovenstaande voorwaarden voldaan is, kan de overdracht als rechtsgeldig worden 
beschouwd. Aan het overdragen van StroomDelen zijn administratiekosten van €25 per transactie 
verbonden. 

2. Onder geen beding zal Traaise Buurtstroom de waarde van de StroomDelen uitkeren aan het Lid. 
 
Verplichtingen Coöperatie 
Artikel 15 

1. De Coöperatie draagt zorg voor goed eigenaarschap van het Project en verzorgt het onderhoud, 
verzekering, beheer, administratie en communicatie van het Project. 

2. De Coöperatie houdt een energie-administratie waaruit blijkt wat de elektriciteitsproductie van 
de installatie is en hoeveel elektriciteit per Stroomdeel is opgewekt. 

3. De Coöperatie geeft ieder jaar, of bij mutatie van een Lid, een Ledenverklaring uit aan het Lid 
waarop staat hoeveel elektriciteit het lid naar rato van zijn StroomDelen heeft. 
 

Toepassing Ledenverklaring en verkrijgen korting energiebelasting 
Artikel 16 

1. Indien het Lid is overgestapt naar Traaise Energie, dan wordt de Ledenverklaring door de 
coöperatie doorgegeven aan Traaise Energie. De belastingkorting waar het Lid recht op heeft, 
wordt door Traaise Energie verwerkt. 

2. Indien een Lid niet is overgestapt, dient het Lid de Ledenverklaring naar zijn of haar 
energieleverancier te sturen, met het verzoek dit te verwerken om gebruik te maken van het 
verlaagd tarief energiebelasting. De Coöperatie is niet verantwoordelijk voor het al dan niet 
verwerken van de verklaring of in rekening brengen van kosten door andere 
energieleverancier(s).  
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Overige bepalingen 
Artikel 17 

1. Indien en zover meerdere afspraken gelden, geldt de volgende rangorde: 
a. Statuten van de Coöperatie 
b. Dit StroomDelenreglement 
c. Een door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld nader Reglement 

 
Toelichting Traaise Energie 
Het Traais Energie Collectief werkt aan een eigen energiebedrijf. Dit bedrijf gaat lokaal opgewekte, 
duurzame stroom aanbieden aan inwoners van Terheijden. Deelnemers aan het zonnedak voor Willem 
kunnen straks de primeur beleven. Ten tijde van de opening van het zonnedak hopen we zover te zijn en 
je een aantrekkelijk aanbod te kunnen doen. Overstappen op Traaise Energie heeft veel voordelen. Je 
belastingteruggave wordt automatisch geregeld, je hebt hier dus geen omkijken naar. En we gaan voor 
écht duurzaam en lokaal: De Traaise stroom die je panelen bij Willem Tell opwekken gaat rechtstreeks 
naar je eigen huis. 
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