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In het kort 
In het najaar van 2021 heeft het Traais Energie Collectief een zonneproject met 120 panelen gebouwd op 
het dak van schietclub Willem Tell. Voor het beheer van het zonnedak is Traaise Buurstroom U.A opgericht, 
een projectcoöperatie van het Traais Energie Collectief. Traaise Buurstroom is eigenaar van het zonnedak. 

Ben je inwoner van het postcodegebied 4765, 4766, 4772, 4823, 4824, 4825, 4844, 4845, 4904 of 4911 en 
heb je een kleinverbruikersaansluiting? Dan kun je lid worden van Traaise Buurstroom en mee-investeren in 
Traaise Zondelen Willem Tell. Met je investering, in de vorm van een aandeel, deel je in de opbrengsten van 
het zonnedak. Die bestaan uit de verkoop van stroom aan de Traaise Energie Maatschappij en uit SCE-
subsidie die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor 15 jaar heeft toegekend.  

Een Traais Zondeel Willem Tell schaf je aan voor € 365. De verwachte uitkering per Zondeel over 20 jaar is  
€ 455. Het maximale aantal Zondelen dat je kunt afnemen is 10. Het uit te keren rendement wordt jaarlijks 
vastgesteld en eens per 3 jaar per uiterlijk 1 oktober uitbetaald.  

Net als bij elke investering geldt bij dit project dat je je inleg geheel of gedeeltelijk kunt kwijtraken. Door deze 
brochure te lezen krijg je inzicht in hoe Traaise Buurstroom U.A is georganiseerd, in de financiële kenmerken 
van het Zonnedak Willem Tell en in de risico’s van deelname.  

Traaise energie voor en door inwoners 
Traais Energie Collectief 
Inwoners van Terheijden, verenigd in het Traais Energie Collectief, werken samen aan een eigen, duurzame 
energievoorziening voor ons dorp. Met zonne- en windenergie, en met lokale warmtebronnen realiseren we 
energieprojecten waarvan we zelf eigenaar worden. Zo houden we zelf de regie over onze energie, want 
leden van het Traais Energie Collectief hebben zeggenschap over de projecten en de opbrengst. Iedereen uit 
Terheijden kan lid worden en meedoen met dit burgerinitiatief.  

Traaise Energie Maatschappij 
Het Traais Energie Collectief heeft een eigen energiebedrijf, de Traaise Energie Maatschappij (TREM). De 
TREM gaat lokaal opgewekte duurzame warmte en stroom leveren aan de Terheijdense huishoudens. De 
aanleg van het Traais Warmtenetwerk is in volle gang. We verwachten dat we vanaf 2022 warmte kunnen 
gaan leveren. Ook gaat in 2022 onze eigen Traaise molen, Windmolen De Noord, ons dorp van stroom 
voorzien. We gaan dus voor écht duurzaam en lokaal. Overstappen naar de TREM kan trouwens nu al. Je 
stroom krijg je van Windpark Breda-Hazeldonk, aan de grens met België.  

Schietclub Willem Tell 
Het zonnedak voor schietclub Willem Tell is een van de energieprojecten van het Traais Energie Collectief. 
De schietclub, gevestigd aan de Hoge Vaartkant 8, 4844 PT in Terheijden, stelt met een recht van opstal 
voor een periode van 25 jaar zijn dak ter beschikking voor 120 zonnepanelen. Willem Tell krijgt hiervoor 
gratis groene stroom in ruil. Na afloop van deze 25 jaar gaat het eigendom van de zonnepanelen over op 
Schietclub Willem Tell, tegen vergoeding van een nog nader te bepalen bedrag. 

https://traaiseenergiemaatschappij.nl/traaise-energie/traaise-stroom/
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Waarom meedoen? 
Als deelnemer kun je investeren in zonnepanelen van Zonnedak Willem Tell. Daarmee deel je in de 
opbrengsten van het project: stroomverkoop en SCE-subsidie. Investeren in het project kan zo een mooi 
alternatief zijn voor zonnepanelen op je eigen dak. Bovendien draag je een steentje bij aan de verduurzaming 
van je omgeving, want jaarlijks gaan de zonnepanelen zo’n 45.000 kWh duurzame energie opwekken. Goed 
voor jou, voor Willem Tell én voor Terheijden.  

Coöperatie Traaise Buurstroom U.A.  
Coöperatie Traaise Buurstroom U.A. 
Voor het Zonnedak Willem Tell, en meer Terheijdense zonneprojecten in de toekomst, is de coöperatie 
Traaise Buurstroom U.A. opgericht. De coöperatie verkoopt de opgewekte elektriciteit aan de Traaise 
Energie Maatschappij. Traaise Buurstroom is een satellietcoöperatie van het Traais Energie Collectief. Dat 
betekent dat ze met elkaar verbonden zijn, maar de financiën en financiële risico’s duidelijk gescheiden zijn.  

Coöperatie Traaise Buurstroom kent een uitgesloten aansprakelijkheid (U.A.). Leden zijn bij een mogelijk 
faillissement niet persoonlijk aansprakelijk voor schulden van de coöperatie. De hoofdactiviteit van de 
coöperatie is het beheer van lokale zonnedaken en de organisatie van deelname in deze projecten.  

Coöperatie Traaise Buurstroom is gevestigd op Schansstraat 17, 4844 AR Terheijden en geregistreerd bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer 74247654. Traaise Buurstroom heeft een bestuur met daarin 
minstens één afgevaardigde van het Traais Energie Collectief. Het bestuur bestaat uit Adriaan de Wijs 
(penningmeester), Daphne Smolderen-Pieterman (secretaris) en Theo den Exter (voorzitter). 

Financiering coöperatie 
Coöperatie Traaise Buurstroom wordt gefinancierd met eigen vermogen dat bijeen wordt gebracht door 
uitgifte van uitkeringsrechten in de vorm van Traaise Zondelen. Op dit moment (december 2021) heeft 
coöperatie Traaise Buurstroom nog geen participaties uitgegeven en als gevolg daarvan nog geen eigen 
vermogen. 

Traaise Zondelen zijn participaties in het eigen vermogen van Coöperatie Traaise Buurstroom 
(‘ledenkapitaal’) waaraan een contractueel uitkeringsrecht is verbonden. Deze participaties geven recht op 
uitkering van een deel van de inkomsten die Traaise Buurstroom ontvangt van één van haar zonneprojecten. 
Op de coöperatie rust geen verplichting tot terugbetaling van de inleg op participaties. 

Zonnedak Willem Tell 
De realisatie van Zonnedak Willem Tell is voorgefinancierd door de TREM. Met de inleg van deelnemers in 
Traaise Zondelen Willem Tell wordt de voorfinanciering terugbetaald aan de TREM. De coöperatie is 
eigenaar van het zonnedak. 

Deelnemers aan Zonnedak Willem Tell worden door akkoord te gaan met de deelnemersovereenkomst lid 
van de coöperatie. Aan het lidmaatschap is geen contributie verbonden. Als deelnemer heb je een 
uitkeringsrecht en zeggenschap over het project en de opbrengsten. De uitgifte van participaties is geregeld 
in het Reglement Traaise Zondelen Willem Tell. 
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Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) 
Voorheen postcoderoosregeling 
Het project zonnedak voor Willem Tell valt onder de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). 
Het kabinet heeft deze regeling bedacht om het opwekken van lokale, duurzame elektriciteit te stimuleren. 
De SCE geeft energiecoöperaties de kans om op een rendabele manier te investeren in het opwekken van 
duurzame energie met wind, zon of water. Per 1 april 2021 vervangt deze nieuwe regeling de Regeling 
Verlaagd Tarief, beter bekend als de postcoderoosregeling. Bij de SCE is er geen koppeling meer met het 
stroomverbruik van deelnemers. Daardoor is er ook geen administratieve rompslomp met energie-
leveranciers. Wel is deelname, net als bij de postcoderoosregeling, voorbehouden aan inwoners van een 
bepaald postcodegebied.  

SCE-subsidie toegekend 
Op 27 augustus 2021 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) SCE-subsidie voor het 
Zonnedak Willem Tell toegekend. Gedurende 15 jaar ontvangt coöperatie Traaise Buurstroom subsidie voor 
elke kilowattuur (kWh) die de zonnepanelen produceren. Het uitbetaalde subsidiebedrag beweegt mee met 
de marktwaarde van de geproduceerde energie in dat jaar. Dat betekent dat we in een jaar waarin de 
gemiddelde stroomprijs hoog is minder subsidie krijgen en andersom. De subsidie zorgt zo 15 jaar lang voor 
een constante inkomstenstroom voor het project.  

Subsidieperiode 15 jaar 
Na 15 jaar vervalt de SCE-subsidie. De verwachting is dat de zonnepanelen minimaal 20, maar waarschijnlijk 
25 jaar stroom produceren.  

Minimaal 9 deelnemers 
Om te borgen dat er voldoende participatie en betrokkenheid is, vereist de SCE een minimum aantal 
deelnemers. Bij een zonproject is dat minimaal één deelnemer per 5 MWp opgesteld vermogen. Voor het 
Zonnedak Willem Tell gaat het om minimaal 9 deelnemers, omdat het totale vermogen 45.000 kWp is.  

Voorwaarden voor deelname 
• De SCE bepaalt dat deelnemers op het moment van inschrijving moeten wonen in een specifiek 

postcodegebied. Voor het Zonnedak Willem Tell gaat het om de postcodes 4765, 4766, 4772, 4823, 
4824, 4825, 4844, 4845, 4904 en 4911. Bij verhuizing naar een ander postcodegebied tijdens de 
looptijd van de subsidie blijven de rechten voor deelnemers ongewijzigd. 

• Deelnemers worden lid van Coöperatie Traaise Buurstroom U.A. Bedrijven, verenigingen of 
stichtingen die gevestigd zijn in de postcoderoos mogen ook lid worden en deelnemen. 

• Alleen met een kleingebruikersaansluiting van maximaal 3 x 80 Ampère kun je meedoen. De 
capaciteit van je aansluiting kun je terugvinden op je energierekening.  

• Een lidmaatschap van het Traais Energie Collectief is niet verplicht voor deelname aan het 
Zonnedak Willem Tell. Ook inwoners van buiten Terheijden zijn welkom om aan het project mee te 
doen, mits zij wonen in het postcodegebied. Wel krijgen deelnemers in het postcodegebied 4844 
(Terheijden) voorrang bij toekenning van de uitkeringsrechten.  
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Traaise Zondelen Willem Tell 
Uitgifte 
Voor het Zonnedak Willem Tell geeft coöperatie Traaise Buurstroom participaties uit met de naam ‘Traaise 
Zondelen Willem Tell’. Eén Traais Zondeel Willem Tell vertegenwoordigt de waarde van één zonnepaneel 
plus een deel van de projectkosten (voor onder meer netinpassing, installatie en verzekering). Het Zonnedak 
Willem Tell bestaat uit 120 panelen. 17 zonnepanelen zijn toegewezen aan Willem Tell en produceren 
elektriciteit die door Willem Tell wordt verbruikt. De coöperatie geeft daarom in totaal 103 Traaise Zondelen 
Willem Tell uit.  

Inleg 
De prijs van een Traais Zondeel is € 365. Met de uitgifte van 103 Zondelen is de totale inleg € 37.595. 
Er geldt een maximum van 10 Traaise Zondelen per deelnemer. Met de aanschaf van een Traais Zondeel leg 
je geld in. Omdat het niet om een lening gaat krijg je je inleg niet terug. Wel deel je in de opbrengsten van het 
project. 

Rendement 
Coöperatie Traaise Buurstroom verkoopt de stroom die de zonnepanelen opwekken aan de Traaise Energie 
Maatschappij. Ook ontvangt de coöperatie SCE-subsidie voor elke kWh die Zonnedak Willem Tell opwekt. Uit 
de opbrengsten uit stroomverkoop en subsidie betaalt de coöperatie de operationele kosten, bijvoorbeeld 
voor onderhoud en verzekeringen. Via een rendementsuitkering delen deelnemers, naar verhouding van hun 
inleg, in de projectwinst die overblijft. Voorwaarde om uit te keren is dat dit de continuïteit van het project 
niet in gevaar brengt. Het uit te keren bedrag wordt jaarlijks vóór 1 juli vastgesteld en uiterlijk 1 oktober 
uitgekeerd. 

Verwachte opbrengsten en uitkering 
Jaarlijks stellen de in het Project deelnemende leden op de Algemene Vergadering vóór 1 juli het bedrag vast 
dat met betrekking tot het afgelopen kalenderjaar zal worden uitgekeerd (het Bedrag). De feitelijke uitkering 
vindt eens per 3 jaar plaats. 

De uitkering wordt bepaald door het batig saldo, ofwel positieve verschil, tussen de opbrengsten uit de 
Productie-installatie Zonnedak Willem Tell en de kosten die voor de Productie-installatie Willem Tell worden 
gemaakt en de benodigde reserves om de continuïteit van de Productie-installatie te waarborgen.  
De opbrengst van jaar 1 wordt tot jaar 15 gereserveerd voor onverwachte uitgaven, om te zorgen dat de 
continuïteit van de Productie-installatie niet in gevaar kan komen. In jaar 15 wordt dit bedrag alsnog 
uitgekeerd. 

De verwachte totale uitkering over de looptijd van 20 jaar is € 455 per Zondeel. De uitkering wordt jaarlijks 
vastgesteld en eens per 3 jaar uitgekeerd. Naar verwachting is de netto opbrengst circa € 90. Bijlage A van 
het Reglement Traaise Zondelen laat de verwachte opbrengst per jaar en uitkering per 3 jaar zien.  

De eventuele opbrengst na 20 jaar komt ten goede aan coöperatie Traaise Buurstroom.  



Versie 13122021 (vastgesteld)  Pagina 6 van 10 

Belastingaangifte 
Traaise Zondelen Willem Tell worden door de Belastingdienst gezien als vermogen. Bij je belastingaangifte 
moet je de waarde van je Zondelen daarom optellen bij je vermogen. Je betaalt vermogensbelasting over dat 
gedeelte van je vermogen dat hoger is dan het zogenaamde heffingsvrije vermogen. Om te bepalen of en 
hoeveel vermogensbelasting je moet betalen, tel je de waarde van de Zondelen die je op 1 januari van het 
betreffende jaar in je bezit had op bij je overige vermogen. De totale waarde van je Zondelen geef je bij je 
belastingaangifte op in Box 3 onder overige bezittingen. Jaarlijks ontvang je van Traaise Buurstroom vóór 1 
maart een waarde-overzicht van je Zondelen.  

Geen toezicht AFM 
Voor 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. 

Let op: Bij alle investeringen, ook bij deze, bestaat de kans dat je je inleg geheel of gedeeltelijk verliest. Wij 
adviseren je dit informatiedocument goed door te nemen voordat je besluit mee te doen.  

Financiële kenmerken Zonnedak Willem Tell 
Financieel model 
Voor het project Zonnedak Willem Tell is een financieel model opgesteld. Hieronder zie je de belangrijkste 
cijfers. Het financieel model geeft een prognose van de verwachte kosten, inkomsten en dus het rendement 
in het project. Dit is met nadruk een inschatting, de werkelijke cijfers worden jaarlijks door coöperatie 
Traaise Buurstroom opgesteld. 

Het Zonnedak Willem Tell is najaar 2021 aangelegd door de Terheijdense installateur Wedak. Het type 
zonnepaneel waarvoor we hebben gekozen is de Phono Solar 375 Wp Black White Half Cell. Het dak van 
Willem Tell ligt op het zuiden en vol in de zon. Panelen met optimizers, die zorgen voor een optimale 
energieopbrengst als panelen deels in de schaduw liggen, zijn voor dit project niet nodig.  

Verwachte jaarlijkse inkomsten  
(peiljaar 1, overige jaren rekening houdend met degradatie panelen en indexatie stroomprijs en kosten) 

Stroomverkoop 
€ 0,07 / kWh 

Productie jaar 1: 44.361 kWh 
Verbruik Willem Tell: max. 6.500 kWh 

Verkoop: 37.861 kWh 

Degradatie panelen 0,5% per jaar, 
dat wil zeggen de productie neemt 

0,5% per jaar af 
 

Subsidie  
€ 0,146 / kWh  
minus inkomsten 
stroomverkoop 

Subsidie op verkoop: 37.861 kWh Alleen op elektriciteit die aan het 
net geleverd wordt ontvangen we 

subsidie 

GVO 
€ 0,02 / kWh 

Inkomsten Garanties van Oorsprong  
op verkoop: 37.861 kWh 

Garanties van oorsprong 
is de extra waarde per kWh voor 

groene lokaal opgewekte stroom 
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Verwachte jaarlijkse operationele kosten (beheer) 

 Jaar 1 t/m 15 
(indexatie in model) 

Vanaf jaar 16 
(indexatie in model) 

Beheerskosten Traaise Buurstroom 
(administratie, accountant, verzekering) 

€ 1.000 € 400 

Kosten onderhoud en monitoring € 180 € 180 
Netwerkaansluiting € 1.807 € 1.807 
Reservering vervanging omvormer 
(eerste 15 jaar) 

€ 167 n.v.t. 

Bijdrage Willem Tell in netaansluiting - € 360 - € 360 
OZB (0,19% systeemkosten) € 39 € 39 
Totale jaarlijkse kosten € 2.833  € 2.066 

Eenmalige investeringskosten Zonnedak Willem Tell 

Installatie zonnepanelen € 20.311 
Netinpassing (aansluiting elektriciteitsnet) € 9.553 
Voorbereidingskosten TREM 
(projectcoördinatie, statuten Traaise 
Buurstroom, statutenwijziging, documentatie, 
communicatie, inschrijving etc.) 

€ 5.000 

Overige kosten (notaris en onvoorzien) € 2.000 
Totale kosten € 36.864 

Verwachte vrije kasstroom en uitkering deelnemers per Traais Zondeel 

 

Jaar

Verwachte 

vrije 

kasstroom

Verwacht 

opbrengst 

per Zondeel

Verwachte 

uitkering per 

Zondeel Jaar

Verwachte 

vrije 

kasstroom

Verwacht 

opbrengst 

per Zondeel

Verwachte 

uitkering per 

Zondeel

1 3196,34 31,03 11 2418,08 23,48

2 3122,41 30,31 12 2335,09 22,67 € 70,42

3 3047,68 29,59 € 59,90 13 2251,08 21,86

4 2972,11 28,86 14 2166,01 21,03

5 2895,69 28,11 15 2079,87 20,19 € 94,11

6 2818,40 27,36 € 84,33 16 2741,84 26,62

7 2740,21 26,60 17 1110,38 10,78

8 2661,10 25,84 18 1098,82 10,67 € 48,07

9 2581,06 25,06 € 77,50 19 1086,90 10,55

10 2500,06 24,27 20 1074,60 10,43 € 20,99

Totaal € 455,32 € 455,32

Inleg € 365,00 € 365,00

Netto € 90,32 € 90,32
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Risico’s 
Investeren is nooit zonder risico. Je kunt je inleg geheel of gedeeltelijk kwijtraken. Dat geldt ook voor dit 
project. Hieronder vind je de belangrijkste risico’s op een rij. 

Zonuren 
Niets zo veranderlijk als het weer. Als de zon minder vaak schijnt dan verwacht brengen de panelen minder 
stroom op dan waar we in de prognose vanuit gaan. De opbrengsten en uitkering kunnen daardoor lager zijn 
dan verwacht. In het financieel model gaan we uit van een 985 vollasturen1 per jaar. Ook de SCE-regeling 
gaat van dit aantal uit. Dit aantal is een inschatting op basis van vermogen (kWp) van de panelen en 
verwachte zonuren in Nederland. De opbrengst kan per jaar dus iets hoger of juist iets lager uitvallen. De 
kans dat dit aantal uur wordt gehaald is groot. Daarbij komt dat de opbrengst van een zonne-installatie over 
het algemeen goed te voorspellen is. 

Stroomprijs 
Coöperatie Traaise Buurstroom sluit een stroomovereenkomst met de Traaise Energie Maatschappij voor de 
levering van de opgewekte elektriciteit. In dit contract zijn de looptijd en een tarief per kWh vastgelegd. Aan 
het eind van de looptijd volgen nieuwe onderhandelingen. Het overeengekomen tarief kan, afhankelijk van 
de markt, stijgen, maar ook dalen. Dit vormt een risico voor de dekking van de operationele kosten van het 
project en de mogelijke uitkering aan de leden.  

Andere projecten in Traaise Buurstroom 
Het voornemen is om in de toekomst meerdere zonnedaken als productie-installaties te beheren in 
coöperatie Traaise Buurstroom. Deze productie-installaties worden in dezelfde coöperatie technisch en 
financieel beheerd. De opbrengsten en uitkeringen over de verschillende zonnedaken worden per zonnedak, 
dus per productie-installatie berekend. In principe hebben de verschillende productie-installaties geen 
invloed op de uitkering van andere productie-installaties. Het kan mogelijk door onvoorziene 
omstandigheden voorkomen dat een negatief resultaat van een productie-installatie toch effect heeft op 
deelnemers in een andere productie-installatie. Het doel is dit te voorkomen en hiervoor worden ook 
maatregelen (zie afgedekte risico’s) getroffen. Het bestuur en ook de Algemene Vergadering van leden 
houden hier toezicht op.  

Afgedekte risico’s 

Schade 
Schade aan de zonne-installatie door bijvoorbeeld storm, blikseminslag of brand en het tijdelijke verlies aan 
productie wordt gedekt door de opstalverzekering.  

Functioneren zonnepanelen 
Met de installateur van de zonnepanelen zijn afspraken gemaakt over de garantie als de panelen niet naar 
behoren functioneren. Dit zijn fabrieksgaranties.  

 
1 Een vollastuur is een eenheid voor effectieve (jaar)opbrengst van zonnepanelen. Het aantal vollasturen is 
gelijk aan als de tijdsduur waarin de energiebron effectief op vol vermogen energie heeft geproduceerd.  
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Faillissement coöperatie Traaise Buurstroom 
Coöperatie Traaise Buurstroom kent een uitgesloten aansprakelijkheid (U.A.). Leden zijn bij een mogelijk 
faillissement niet persoonlijk aansprakelijk voor schulden van de coöperatie.  

Verkoop dak of sloop, afbreken, verbouwing gebouw 
Er is een recht van opstal gevestigd op het dak van Willem Tell. In geval van verkoop van het pand door de 
eigenaar blijft het zonnedak eigendom van de energiecoöperatie en is de nieuwe eigenaar verplicht de 
zonnepaneleninstallatie te laten liggen. 
Wanneer in geval van sloop, verhuizing of relevante verbouwing van het gebouw de zonnepanelen tijdelijk 
niet gebruikt kunnen worden of geen stroom leveren, zijn er twee mogelijke opties afgesproken. Schietclub 
Willem Tell kan het eigendom van de zonnepanelen overnemen tegen een redelijke vergoeding of de 
zonnepanelen verplaatsen naar de nieuwe huisvesting (kosten zijn voor eigenaar van het pand).  

Inschrijven  
Inschrijfperiode 
Inschrijven voor Traaise Zondelen Willem Tell kan van 15 december 2021 tot en met 31 januari 2022.  
De inschrijving en toekenning van Traaise Zondelen Willem Tell verloopt in twee fasen. 

Fase 1: 15 december 2021 tot en met 10 januari 2022.  
Inschrijving in fase 1 staat open voor: 

• Leden van Willem Tell; 
• Eerder geïnteresseerden in deelname in het project Zonnedak Willem Tell die eind 2018 een 

intentieverklaring hebben getekend of begin 2019 hebben ingeschreven voor Zondelen. 

Bij over-inschrijving tot en met 10 januari 2022 worden voor de toewijzing de beschikbare Traaise Zondelen 
in ronden verdeeld over de inschrijvers tot maximaal het aantal van ieders inschrijving. In dat geval kan het 
zijn dat je minder Traaise Zondelen krijgt toegekend dan waarvoor je hebt ingeschreven.  

Fase 2: 11 januari tot en met 31 januari 2022.  
Alleen als er na fase 1 nog Zondelen beschikbaar zijn.  

Bij inschrijvingen na 10 januari 2022 vindt toekenning plaats op volgorde van inschrijving, waarbij 
inschrijvers die wonen in postcodegebied 4844 voorrang hebben. 

Inschrijfprocedure 
Heb je belangstelling om mee te doen? Ga naar www.traaisebuurstroom.nl. Op deze pagina kun je je account 
activeren en inschrijven voor Traaise Zondelen. Per deelnemer geldt een maximum van 10 Zondelen. 

Bij je inschrijving verklaar je je akkoord met de deelnemersovereenkomst. Door akkoord te gaan word je ook 
meteen lid van coöperatie Traaise Buurstroom.  

http://www.traaisebuurstroom.nl/
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Na aanmelding 
Na aanmelding ontvang je van coöperatie Traaise Buurstroom een bevestiging van je inschrijving en een 
factuur met een betaaltermijn van 14 dagen. Na betaling ben je deelnemer en volgt inschrijving in het 
Traaise Zondelenreglement. Hiervan ontvang je een bevestiging. 

Inschrijvers van 15 december tot en met 10 januari ontvangen een bevestiging en factuur direct na 10 
januari. Inschrijvers van 11 januari tot en met 31 januari ontvangen een bevestiging en factuur direct na 31 
januari.  

Deze aanbieding wordt ingetrokken als het minimale aantal deelnemers niet wordt gehaald. Voor het 
Zonnedak Willem Tell is een minimum van 9 deelnemers verreist.  

Beëindiging recht op uitkering 
Het is leden niet toegestaan om Traaise Zondelen Willem Tell over te dragen, behalve aan een huisgenoot 
die de rol van deelnemer op zich wil nemen.  

Het recht op uitkering eindigt in de volgende gevallen: 

• Je bent geen lid meer van de coöperatie. Dat gebeurt als je het lidmaatschap opzegt of bij einde 
bestaan van een lid-rechtspersoon. Bij overlijden van een lid gaat het lidmaatschap van rechtswege 
over op de erfgenamen; 

• Je krijgt geen stroom meer geleverd via een kleinverbruiksaansluiting. 

Als het recht op uitkering vervalt is Traaise Buurstroom verplicht zich in te spannen om een nieuwe 
deelnemer te vinden. De ex-deelnemer wordt (gedeeltelijk) gecompenseerd als het uitkeringsrecht door 
iemand anders wordt overgenomen.  

Contactgegevens 
Coöperatie Traaise Buurstroom U.A. 
Schansstraat 17 
4844 AR Terheijden 

www.traaisebuurstroom.nl 

Voor vragen mail naar info@traaisebuurstroom.nl. 

Documentatie 
De informatie in deze brochure is gebaseerd op het Reglement Uitgifte Traaise Zondelen Willem Tell, 
Template Deelnemersovereenkomst Traaise Zondelen Willem Tell en de Statuten van Coöperatie Traaise 
Buurstroom U.A. Deze documenten vind je op www.traaisebuurstroom.nl. 
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