
INFORMATIE MEMORANDUM 
Zonnepark Sekdoorn 

 
 

De in dit Informatie Memorandum omschreven Zon Obligaties zullen worden aangeboden zonder goedgekeurd prospectus als bedoeld in artikel 
5:2 van de Wet op het financieel toezicht, met gebruikmaking van de vrijstelling als bedoeld in artikel 53, lid 2 van de Vrijstellingsregeling Wft. 

Voor verdere informatie wordt verwezen naar het AFM Informatiedocument.  
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1. Belangrijke Informatie 
 
 
Dit informatie memorandum (het Informatie 
Memorandum) is opgesteld in verband met de 
aanbieding (de Aanbieding) en uitgifte (de Uitgifte) 
door Zonnepark PV1 B.V., een besloten vennootschap 
naar Nederlands recht (de Uitgevende Instelling), van 
maximaal 29.100 gezekerde en achtergestelde junior 
Zon Obligaties met een Nominale waarde van elk EUR 
25,00 (elk een Zon Obligatie of ZonneDeel) in 
Nederland. 
 
Leeswijzer 
Begrippen in het Informatie Memorandum beginnend 
met een hoofdletter hebben de betekenis die daaraan 
is gegeven in Bijlage 1 - Definities.  
 
Hieronder volgt een samenvatting van de Aanbieding 
alsmede een aantal voorafgaande mededelingen. In de 
hierna volgende hoofdstukken van dit Informatie 
Memorandum zal vervolgens worden ingegaan op:  
 
§ de locatie, installatie en exploitatie van het (mede) 

met de Aanbieding te financieren 
Zonnestroomsysteem (Hoofdstuk 3). 

§ een samenvatting van de Aanbieding en toelichting 
op de ZonneRente en het beoogde rendement 
(Hoofdstuk 4). 

§ de bij de Aanbieding en exploitatie van het 
Zonnestroomsysteem betrokken partijen 
(Hoofdstuk 5). 

§ de risico’s verbonden aan de Zon Obligaties 
(Hoofdstuk 6).  

§ de financiële analyse van de Aanbieding 
(Hoofdstuk 7). 

§ de voor deelnemers relevante fiscale informatie 
(Hoofdstuk 8). 

§ de wijze waarop geïnteresseerden zich kunnen 
inschrijven op de Zon Obligatielening (Hoofdstuk 
9). 

 
Samenvatting van de Aanbieding 
Wat als je zelf graag zonne-energie wil opwekken 
maar geen geschikt dak hebt? Dankzij speciaal 
hiervoor ontwikkelde Zon Obligaties geven 
Groenleven, Encavis en Zonnepark PV1 B.V. iedereen 
de mogelijkheid om te profteren van zonne-energie. 
Het Zonnepark in Zwolle biedt ruimte voor maar liefst 

39.544 zonnepanelen! Dit project is geïnitieerd door 
Groenleven en begin 2020 overgedragen aan Encavis 
AG. Groenleven is markleider in het ontwikkelen van 
grootschalige zonne-energie in Nederland. 
Groenleven heeft al meer dan 700 slimme 
zonnebronnen en zonneparken gerealiseerd en met 
vindingrijke oplossingen oprecht leveren wij een 
bijdrage aan een betere en schonere wereld voor 
komende generaties. Encavis AG is een van de 
leidende onafhankelijke energieproducenten in 
Europa en is die is opgenomen in de SDAX van 
Deutsche Börse.  
 
Investeren is al mogelijk vanaf EUR 25,00. Voor dit 
bedrag koopt u een ZonneDeel, formeel een Zon 
Obligatie met een nominale waarde van EUR 25,00. 
Op deze manier kan iedereen eenvoudig meedoen 
met de zonne-energierevolutie en kunnen we samen 
zorgen voor meer zonne-energie in Nederland. 
 
Groenleven is verantwoordelijk voor het organiseren 
van de financiering, structureren van het project en 
aansturen van de installatiewerkzaamheden, en 
uitvoeren van de exploitatie van het 
Zonnestroomsysteem gelegen op Nieuwe 
Weteringkade/ Sekdoornsedijk, 8013 PB, Zwolle.  
 
Met de opbrengst van de Uitgifte van 29.100 Zon 
Obligaties, waarmee in totaal een bedrag van EUR 
727.500 gemoeid is, zal een gedeelte van de bestaande 
financiering voor de 39.544 Zonnepanelen worden 
geherfinancierd zodat ook inwoners van Zwolle en de 
rest van Nederland van dit project kunnen profiteren. 
 
De Uitgevende Instelling heeft de aanschaf en bouw 
van het Zonnestroomsysteem voor 25% gefinancierd 
middels storting van eigen vermogen en het 
beschikbaar stellen van een Aandeelhouderslening. 
71,1 % is gefinancierd door Senior Vreemd Vermogen 
verstrekt door DZ Bank AG (hierna ook DZ Bank of de 
Senior Vreemd Vermogen Projectfiancier). DZ Bank is 
de op vier na grootste bank in Duitsland, met meer dan 
24.000 werknemers.  
 
Met de opbrengst van de Zon-Obligaties zal een 
gedeelte (3,9%) van constructiefinanciering welke is 
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verstrekt door Groenleven, worden geherfinancierd. 
Indien de Uitgifte slaagt dan is de verhouding van de 
financiering van het Zonnestroomsysteem als volgt: 
EUR 3.897.884 Aandeelhouderslening, EUR 727.500 
Zon Obligaties en EUR 13.919.500 Senior Vreemd 
Vermogen Projectfinanciering door DZ Bank (totaal 
EUR 18.544.884). 
 
Een Zon Obligatie is een vorderingsrecht op naam van 
de houder van de Zon Obligatie jegens de Uitgevende 
Instelling. De rechten en verplichtingen die zijn 
verbonden aan de Zon Obligatie zijn opgenomen in de 
Obligatievoorwaarden die als Bijlage 7 zijn toegevoegd 
aan dit Informatie Memorandum (de 
Obligatievoorwaarden). 
 
De inschrijving op de Obligatielening staat open van 24 
juni 2020, 16:00 tot en met 26 augustus 2020, 23:59 
uur, met dien verstande dat de Uitgevende Instelling 
kan besluiten om de inschrijvingsperiode eerder te 
beëindigen of om deze te verlengen. Iedere 
Nederlandse ingezetene kan zich inschrijven. 
Toewijzing van de Zon Obligaties geschiedt ter 
discretie van de Uitgevende Instelling hierbij zal 
voorrang worden gegeven aan inwoners van de 
economische regio Zwolle en in aanvulling daarop zal 
de volgorde van de datum van inschrijving worden 
toegepast. 
 
De looptijd van een Zon Obligatie vangt aan op de 
datum van uitgifte van de Zon Obligatie (verwacht 1 
september 2020) en eindigt, behoudens in het geval 
van vervroegde aflossing ter discretie van de 
Uitgevende Instelling, op 1 september 2035 (looptijd 
van 15 jaar). 
 
De inkomsten van de 39.544 zonnepanelen zullen 
worden aangewend ter dekking van de jaarlijkse 
exploitatiekosten en ten behoeve van de 
financieringskosten; zijnde rente en aflossing op de 
Senior Vreemd Vermogen Projectfinanciering, de 
achtergestelde Zon Obligatielening en de achter-
achtergestelde Aandeelhouderlening.  
 
De jaarlijkse variabele rentecoupon (de ZonneRente) 
die elk van de Zon Obligaties draagt over hun 
uitstaande hoofdsom per Renteperiode, met ingang 
van de Uitgiftedatum tot aan de Expiratiedatum, is 
afhankelijk van, en gelijk aan 1/1.265.408ste van de 
totale opgewekte zonnestroom tijdens de 

Renteperiode maal de voor de Renteperiode geldende 
Stroomprijs. Betaling van de ZonneRente vindt plaats 
jaarlijks op 21 september van ieder jaar. De aflossing 
van de Zon Obligaties per ZonneRente periode ter 
grootte van 1/15e van de totale Zon 
Obligatieleninglening, zal na afloop van iedere 
Renteperiode worden uitbetaald uiterlijk 3 weken na 
verloop van de Renteperiode, jaarlijks op 21 
september, of zoveel eerder als de Uitgevende 
Instelling overgaat tot vervroegde aflossing met 
inachtneming van artikel 6.2. en 6.3 van de 
Obligatievoorwaarden. De laatste aflossing zal 
plaatsvinden uiterlijk 3 weken na 1 september 2035 
(de Expiratiedatum). 
 
Mededelingen vooraf 
Geïnteresseerden wordt nadrukkelijk geadviseerd dit 
Informatie Memorandum en het AFM 
Informatiedocument zorgvuldig te lezen, kennis te 
nemen van de volledige inhoud ervan en, waar nodig, 
onafhankelijk advies in te winnen teneinde zich een 
afgewogen oordeel te vormen omtrent de risico’s 
verbonden aan de aankoop van één of meer Zon 
Obligaties. Een beschrijving van de risico’s is 
opgenomen in Hoofdstuk 6 van dit Informatie 
Memorandum.  
 
Aangezien het vermogen dat wordt aangetrokken 
door de uitgifte van de Zon Obligaties, mede gelet op 
de juridische en economische eigenschappen van dat 
vermogen en de rechten en de verplichtingen van de 
Zon Obligatiehouders, als vreemd vermogen 
kwalificeert en de obligaties niet als 
deelnemingsrechten in de zin van artikel 1:1 Wft 
kwalificeren, leidt de beoogde structuur niet tot een 
vergunningsplicht uit hoofde van artikel 2:65 Wft. 
Artikel 53 lid 2 van de vrijstellingsregeling Wft bepaalt 
dat het aanbieden van effecten aan het publiek zonder 
een algemeen verkrijgbaar en door de Autoriteit 
Financiële Markten (AFM) goedgekeurd Prospectus 
toegestaan is, voor zover het effecten betreft die deel 
uitmaken van een aanbieding waarbij de totale waarde 
van de aanbieding, berekend over twaalf maanden, 
minder dan EUR 5 miljoen bedraagt. Deze Aanbieding 
is derhalve vrijgesteld van deze prospectusplicht. De 
Uitgevende Instelling is terzake de Aanbieding niet 
vergunningsplichtig ingevolge de Wet op het financieel 
toezicht (Wft) en staat niet onder toezicht van de AFM. 
De Uitgevende instelling is wel verplicht de aanbieding 
te melden bij de AFM (wat zij ook heeft gedaan). Ook 
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is ze verplicht tot het opstellen van het AFM 
Informatiedocument, te vinden op de website 
www.zonnepanelendelen.nl/project/sekdoorn.  
 
Dit Informatie Memorandum is uitgegeven onder de 
uitsluitende verantwoordelijkheid van de Uitgevende 
Instelling. De Uitgevende Instelling verklaart dat, na 
het treffen van alle redelijke maatregelen om zulks te 
verklaren en voor zover haar bekend, de gegevens die 
in dit Informatie Memorandum zijn opgenomen in 
materiële zin overeenstemmen met de werkelijkheid 
en dat er geen gegevens zijn weggelaten waarvan 
vermelding de strekking van dit Informatie 
Memorandum materieel zou wijzigen. 
 
Dit Informatie Memorandum bevat subjectieve 
verwachtingen, prognoses, veronderstellingen en 
aannames die in geen geval mogen worden uitgelegd 
als een toezegging dan wel een garantie, waarop door 
een potentiële Zon Obligatiehouder mag worden 
vertrouwd. Bepaalde informatie die hierin is 
opgenomen, is gebaseerd op of afgeleid uit informatie 
verschaft door derden. Alhoewel de Uitgevende 
Instelling deze bronnen betrouwbaar acht, heeft zij 
zulke informatie niet geverifieerd en om deze reden 
wordt geen enkele verklaring, garantie of toezegging 
afgegeven, expliciet of impliciet, en geen 
aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid aanvaard 
door de Uitgevende Instelling met betrekking tot de 
juistheid of volledigheid van zulke informatie.  
 
Niemand anders dan de Uitgevende Instelling, of 
ZonnepanelenDelen B.V. is gerechtigd enige 
informatie te verstrekken of enige verklaring af te 
leggen met betrekking tot de Uitgevende Instelling of 
de bij dit Informatie Memorandum geboden 
mogelijkheid van verwerving van Zon Obligaties, voor 
zover die informatie niet ook in dit Informatie 
Memorandum vermeld staat. Indien zodanige 
informatie is verschaft of zodanige verklaringen zijn 
afgelegd, dient op dergelijke informatie of zodanige 
verklaringen niet te worden vertrouwd als zijnde 
verstrekt of afgelegd door of namens de Uitgevende 
Instelling.De Uitgevende Instelling behoudt zich het 
recht voor om de voorwaarden van de Aanbieding aan 
te passen. In aanvulling hierop kan de informatie in dit 
Informatie Memorandum worden geactualiseerd, 
aangevuld en aangepast. Door het verstrekken van dit 
Informatie Memorandum nemen noch de Uitgevende 
Instelling, noch haar respectievelijke bestuurders, 

functionarissen, werknemers, agenten en/of adviseurs 
de verplichting op zich (maar behouden zich wel het 
recht daartoe voor) om een ontvanger te voorzien van 
toegang tot enige bijkomende informatie of om enige 
onnauwkeurigheid en/of onjuistheden in zulke 
informatie te corrigeren. Echter, als er sprake is van 
een materiële aanpassing zal een aangepaste versie 
van dit Informatie Memorandum of een aanvullend 
document worden verspreid aan de ontvangers van dit 
Informatie Memorandum (behalve aan degenen wier 
inschrijving op Zon Obligaties is afgewezen), al naar 
gelang de omstandigheden. De overhandiging van dit 
Informatie Memorandum is onder geen enkele 
omstandigheid een verklaring of impliceert dat de 
informatie hierin juist is op een datum gelegen na de 
datum van dit Informatie Memorandum. 
 
De inhoud van dit Informatie Memorandum mag niet 
zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van 
de Uitgevende Instelling en ZonnepanelenDelen 
worden gereproduceerd, verspreid, gepubliceerd, 
gekopieerd of openbaar gemaakt aan derden. Dit 
Informatie Memorandum blijft te allen tijde eigendom 
van de Uitgevende Instelling. Dit Informatie 
Memorandum dient in samenhang met de Bijlagen te 
worden gelezen. In geval van discrepantie tussen de 
tekst van dit Informatie Memorandum en de bijlagen 
van dit Informatie Memorandum zullen de Bijlagen 
prevaleren.  
 
Het aanbod tot verkrijging van de Zon Obligaties wordt 
uitsluitend beheerst door het Nederlands recht. Dit 
Informatie Memorandum verschijnt alleen in de 
Nederlandse taal. Alle bedragen zijn in euro. Door 
ontvangst van dit Informatie Memorandum gaat de 
ontvanger onvoorwaardelijk akkoord met vrijwaringen 
als opgenomen in dit Informatie Memorandum en 
stemt de ontvanger er tevens mee in de informatie 
gegeven in dit Informatie Memorandum strikt 
vertrouwelijk te houden. Een belegger die als eiser een 
vordering bij een rechterlijke instantie aanhangig 
maakt met betrekking tot de informatie in het 
Informatie Memorandum dient, indien van toepassing 
volgens het toepasselijke recht van een lidstaat van de 
Europese Unie, de kosten voor vertaling van dit 
Informatie Memorandum te dragen voordat de 
rechtsvordering wordt ingesteld.  
 
Dit Informatie Memorandum is vastgesteld op 22 juni 
2020. 
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3. Zonnepark Sekdoorn 
 
 
Kerninformatie 
De specificaties van het Zonnestroomsysteem van  
Zonnepark PV1 B.V. zijn als volgt: 
 

Locatie:  Nieuwe Weteringkade/ 
Sekdoornsedijk, 8013 PB, Zwolle. 

Zonnepanelen: 39.544 x GCL GCL-M6/72GF Dual 
Glass. Totaal 14.517 kWp.  

Garantie 
zonnepanelen: 

10 jaar productgarantie en 25 jaar 
prestatiegarantie >= 82,5%. 

Omvormers: 210 x Huawei SUN2000 60KTL-MO 
SUN2000 36KTL. 

Garantie omvormers: 10 jaar productgarantie.   
Montagesysteem: Zimfloat. 
Nominale initiele 
Jaaropbrengst (P75): 

 
12.746.523 kWh   

 
Het Zonnestroomsysteem is rechtstreeks aangesloten 
op het net. De hoeveelheid opgewekte zonnestroom 
zal worden bijgehouden door 2 dataloggers van de 
firma CEDEL welke zullen worden aangesloten op 2 
gecertificeerde hoofdmeters.  
 
Installatie 
Op het moment van Uitgifte is het 
Zonnestroomsysteem al gebouwd. Op 17 juni is de 
aansluiting op het openbare elektriciteitsnet 
uitgevoerd en is het Zonnestroomsysteem in gebruik 
genomen. Na een testperiode wordt verwacht dat de 
productie op 30 juni 2020 op vol vermogen zal zijn. 
 
Hieronder is een impressie te zien van het ontwerp van 
het Zonnestroomsysteem gelegen aan Nieuwe 
Weteringkade/ Sekdoornsedijk: 
 

 
 
Bijzonder aan dit zonnepark is dat de Zonnepanelen 
drijven op de Sekdoornseplas op drijvers en door 
middel van een montagesysteem van het merk 
Zimfloat.  

 

 
 
De zonnepanelen zijn op diverse plekken verankerd 
met het vaste land. De Zonnepanelen zijn bevestigd 
met een oriëntatie van -123°/57° oost-west onder een 
hellingshoek van 12°. In totaal zijn er 39.544 panelen 
aangesloten op 210 omvormers. Samen zorgen de 210 
omvormers ervoor dat de gelijkstroom op 
laagspanningsniveau die geproduceerd wordt door de 
zonnepanelen wordt omgevormd in netconforme 
wisselstroom, die door de transformatoren op 
middenspanningsniveau wordt gebracht. De 
transformatoren worden via twee onderverdelingen 
aangesloten op de netaansluitingen van 
Sekdoornseplas.  
 
Er is gekozen voor zonnepanelen van het merk GCL om 
twee redenen:  
 
1. Omdat er voldaan wordt aan alle door 

ZonnepanelenDelen gestelde kwaliteitseisen zoals 
een lineaire prestatiegarantie, enkel positieve 
power tolerantie, IEC 61215 & 61730 certificering 
en anti-PID;  

2. Omdat deze fabrikant door Bloomberg New Energy 
Finance o.a. in Q3, 2019 is geclassificeerd als een 
TIER 1 leverancier. Van deze classificering kan 
afgeleid worden dat het product ‘bankable’ is 
omdat ten minste 6 non-development banken in 
de voorgaande 24 maanden hier non-recourse 
projectfinanciering voor hebben verstrekt van ten 
minste 1,5 MWP.  

 
Er is gekozen voor omvormers van het merk Huawei 
omdat deze onder andere voldoen aan de IEC 62109-1 
norm.  
 
Productieverwachting 
Om een goede inschatting te maken van de verwachte 
zonnestroomproductie is er een Yield Assessment 
rapport opgesteld door twee onafhankelijke experts, 
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te weten: Meteocontrol GmbH en Solpeg GmbH. Dit 
Informatie Memorandum gebruikt een gemiddelde 
van beide prognoses waarbij het P75 
verwachtingsscenario is gehanteerd. 
 
Als inputdata is voor het adres van Sekdoornseplas 
gerekend met een oriëntatie van -123°/57° oost-west 
onder een hellingshoek van 12°. Gezien de mate van 
detail van deze Yield Assesment is 100% van de 
verwachte P75 output overgenomen t.b.v. de 
financiële prognose voor de Zon Obligatielening. Dit 
resulteert in een verwachting van 878 kWh/kWp en 
daarmee 12.746.523 kWh in het eerste volledige 
productiejaar.  
 
Exploitatie 
De inkomsten van de Uitgevende Instelling, Zonnepark 
PV1 B.V., bestaan voor dit Zonnestroomsysteem 
enerzijds uit een variabele terugleververgoeding voor 
de zonnestroom van Sekdoornseplas. Hiertoe is een 
PPA (power Purchase Agreement) voor een periode 
van 15 jaar afgesloten met Greenchoice B.V. Deze 
variabele vergoeding wordt aangevuld met een SDE+ 
subsidie die reeds is toegewezen.  
 

De jaarlijkse direct aan het Zonnestroomsysteem 
gelieerde exploitatiekosten bestaan uit onder andere 
onderhouds- en verzekeringskosten, beheerskosten 
plus de administratiekosten van de Zon Obligaties. 
Voor meer informatie over de exploitatie inkomsten 
en kosten, zie Hoofdstuk 7: Financiële analyse.   
 
Investering  
De totale investeringsbegroting exclusief btw bedraagt 
EUR 18.563.083.-, onder te verdelen als volgt: 
 
§ 90%: Kosten voor de zonnepanelen, omvormers, 

draagconstructie, kabels & toebehoren inclusief 
aansluiting op het net, trafo’s en projectrechten. 
Turn-key (op)geleverd. 

§ 3%: Voorbereidingskosten voor onder andere 
het constructieonderzoek, opstellen van 
contracten en ontwikkelen van het project. 

§ 5% Netaansluiting  
§ 2%: Overige kosten zoals transactiekosten, 

juridische kosten en Werkkapitaal teneinde te 
voldoen aan de reserveringen en te zorgen voor 
voldoende liquiditeit met name voor de eerste 
rentebetalingen van de Senior Vreemd 
Vermogen Projectfinanciering.  
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4. Samenvatting van de Aanbieding 
 
 
De Aanbieding 
De voornaamste kenmerken van de aangeboden Zon 
Obligatielening zijn als volgt: 
 
§ De omvang van de financiering door middel van 

Zon Obligaties voor Zonnepark Sekdoorn bedraagt 
EUR 727.500 (29.100 Zon Obligaties). 

§ De nominale waarde en uitgifteprijs per Zon 
Obligatie (een ZonneDeel) bedraagt EUR 25,00 
(vijfentwintig euro). 

§ Ter zake van de Aanbieding worden géén 
emissiekosten berekend. 

§ De in dit Informatie Memorandum besproken Zon 
Obligatielening vangt aan op de datum van uitgifte 
van de Zon Obligaties (verwacht 1 september 
2020) en eindigt, behoudens in het geval van 
vervroegde aflossing ter discretie van de 
Uitgevende Instelling, conform artikel 6 van de 
Obligatievoorwaarden, op 1 september 2035 (een 
looptijd van 15 jaar).  

§ De Renteperiode bedraagt 12 maanden en vangt 
aan op 1 september 2020 t/m 31 augustus van elk 
opvolgend jaar en is betaalbaar op 21 september1 
na afloop van een Renteperiode (dit in verband 
met de berekening van de energieproductie, 
goedkeuring van de Senior Vreemd Vermogen 
Projectfinancier en verwerking van de betaling). 

§ De variabele rentecoupon (de ZonneRente) per 
ZonneDeel gedurende de Renteperiode wordt 
vastgesteld op basis van een variabele Stroomprijs 
maal 1/1.265.408ste van de totale hoeveelheid 
geproduceerde zonnestroom tijdens de 
Renteperiode. De factor 1/1.265.408 is gebaseerd 
op een totaal van 39.544 zonnepanelen en 32 
delen per Zonnepaneel. Hierbij wordt de 
energieproductie jaarlijks vastgesteld op basis van 
de productiedata zoals geregistreerd door de 
speciaal voor dit project geconfigureerde CEDEL 
datalogger welke is gekoppeld aan een 
gecertificeerde productiemeter. Deze 
energieproductie zal online beschikbaar worden 
gemaakt door de Uitgevende Instelling. De 
Stroomprijs per Renteperiode is variabel. 

 
 

1 Indien in enig jaar 21 september niet een dag is waarop banken 
in Nederland open zijn, geldt i.p.v. 21 september de 
eerstvolgende dag waarop banken open plegen te zijn. 

§ De variabele rentecoupon (de ZonneRente) kan in 
enige Renteperiode nooit meer bedragen dan EUR 
0,66 per ZonneDeel (de CAP) en nooit minder 
bedragen dan EUR 0,35 per ZonneDeel (de FLOOR). 
Dit komt neer op een rendement (IRR) van 4,5% 
CAP en 2,5% Floor. 

§ De Zon Obligaties vormen directe en 
onvoorwaardelijke verplichtingen van de 
Uitgevende Instelling jegens een Zon 
Obligatiehouder die onderling gelijk in rang zijn 
zonder enig verschil in preferentie.  

§ De Zon Obligaties zijn achtergesteld ten opzichte 
van de Senior Vreemd Vermogen 
Projectfinanciering van DZ Bank. Dit betekent 
concreet dat de verplichtingen aan Zon 
Obligatiehouders zijn achtergesteld aan de 
betaling(sverplichting(en)) van rente en aflossing 
aan DZ Bank. Indien de Uitgevende Instelling door 
o.a. tegenvallende inkomsten niet kan voldoen aan 
de betalingen en/of voorwaarden die 
samenhangen met de Senior Vreemd Vermogen 
Project Financiering, dan zal de Uitgevende 
Instelling haar betalingen aan Zon 
Obligatiehouders moeten opschorten. Voor een 
gedetailleerde beschrijving van de achterstelling, 
inclusief een overzicht van de toegestane 
betalingen conform de kaswaterval, verwijzen we 
naar Hoofdstuk 5.  

§ De Zon Obligaties zijn ook achtergesteld aan de 
natuurlijke preferente crediteuren van de 
Uitgevende Instelling zoals bijvoorbeeld de 
belastingdienst. 

§ In geval van faillissement van de Uitgevende 
Instelling kunnen de Zon Obligatiehouders pas 
worden terugbetaald indien er nog gelden resteren 
nadat de schuld aan de Senior Vreemd Vermogen 
Projectfinancier en de andere (wettelijk) 
preferente crediteuren is voldaan.  

§ Indien betalingen aan Zon Obligatiehouders om 
bovengenoemde reden worden opgeschort, zullen 
de opgeschorte bedragen worden bijgeschreven 
op het op enig moment openstaande bedrag van 
de Hoofdsom en zal de Uitgevende Instelling 
alsnog trachten op een later moment, aan haar 



 

 8 

verplichtingen aan Zon Obligatiehouders te 
voldoen. De vertragingsrente over niet betaalde en 
opgeschorte bedragen is 5,0% op jaarbasis.  

§ Het recht van de Zon Obligatiehouder op betaling 
van de rente en/of restant van de Hoofdsom van 
de Zon Obligaties verjaart vijf (5) jaar na het 
verschuldigd worden daarvan. 

§ Behoudens de mogelijkheid tot vervroegde 
aflossing ter discretie van de Uitgevende Instelling 
in uitzonderlijke omstandigheden (zoals 
gespecificeerd in artikel 6 van de 
Obligatievoorwaarden) vindt terugbetaling van de 
Hoofdsom van de Zon Obligaties plaats volgens 
een lineair aflossingsschema; 

§ De aflossing van de Zon Obligaties geschiedt 
jaarlijks volgens een lineair aflossingsschema 
waarbij de eerste aflossing plaatsvindt op 21 
september 2021 en de laatste aflossing uiterlijk 
drie weken na 1 september 2035.  

§ Ter zekerheid voor de nakoming van de 
betalingsverplichtingen onder de Zon 
Obligatielening worden zekerheidsrechten in 2e 
rang op het Zonnestroomsysteem en bijbehorende 
projectcontracten gevestigd.  

§ De Zon Obligaties zijn beperkt overdraagbaar. 
§ De Zon Obligaties worden beheerst door 

Nederlands recht en zijn onderworpen aan de 
voorwaarden zoals opgenomen in Bijlage 7 -
Obligatievoorwaarden. 

 
ZonneRente & Rendement 
Vergelijkbaar met een zonnepaneel op uw eigen dak 
wordt het rendement van uw ZonneDeel (deels) 
bepaald door de hoeveelheid opgewekte 
zonnestroom. De jaarlijkse ZonneRente per ZonneDeel 
wordt als volgt vastgesteld: 
 
Jaarlijkse ZonneRente per ZonneDeel = Productie in 
bijbehorende Renteperiode per ZonneDeel x 
Stroomprijs tijdens deze Renteperiode:  
 
§ Productie: per Zonnepaneel wordt ieder jaar op 

basis van de productiegegevens vastgesteld 
hoeveel zonnestroom deze heeft opgewekt. Deze 
Productie per zonnepaneel is het rekenkundig 
gemiddelde van de totale productie in het jaar van 
de Renteperiode. De productie per zonnepaneel 
bestaat derhalve uit 1/39.544e deel van de totale 
jaarlijkse productie. De productie per ZonneDeel 
bedraagt 1/32e van de productie per zonnepaneel, 

dat is daarmee dus 1/1.265.408ste van de totale 
opgewekte zonnestroom per Renteperiode.   

§ Stroomprijs: Dit is een jaarlijks variabel tarief wat 
de som is van (a) een vaste opslag van EUR  
3,0/MWh en (b) het variabele Markttarief. Dit 
Markttarief zal aan het begin van iedere 
Renteperiode worden vastgesteld aan de hand van 
de ICE Endex, op basis van de Endex 12-0-12 (base, 
end of day) formule voor de bij deze Renteperiode 
behorende periode. Deze prijs zal jaarlijks 
beschikbaar worden gemaakt door de Uitgevende 
Instelling. 

§ Cap en Floor: In verband met grotendeels vaste 
exploitatie inkomsten kan de ZonneRente in enige 
Renteperiode nooit meer bedragen dan EUR 0,66 
per Zonnedeel (de CAP) wat neerkomt op een 
rendement (o.b.v. IRR) van 4,5%. Eerlijkheidshalve 
is er ook een Floor van toepassing. De ZonneRente 
kan in enige Renteperiode nooit minder bedragen 
dan EUR 0,35 per ZonneDeel (de FLOOR) wat 
neerkomt op een rendement (o.b.v. IRR) van 2,5%. 
Indien op enig moment de CAP of de FLOOR 
waarde van toepassing is, dan zal de hieruit 
voortvloeiende ZonneRente worden vastgesteld 
door de Productie voor de Renteperiode zodanig 
bij te stellen dat, gegeven de voor de Renteperiode 
van toepassing zijnde Stroomprijs, het CAP of 
FLOOR bedrag tot stand komt.  

 
Prognose ZonneRente 
Hieronder volgt een prognose van de verwachtte 
opbrengst van een ZonneDeel over de gehele looptijd. 
De berekening van de verwachte opbrengst per 
ZonneDeel is gebaseerd op de volgende aannames 
gedaan: 
 
§ Looptijd: de looptijd van een Zon Obligatie is 15 

jaar vanaf de datum van uitgifte van de Zon 
Obligatie, verwacht op 1 september 2020 en 
derhalve tot 1 september 2035. 

§ Productie: op basis van de te verwachten jaarlijkse 
instraling (P75) en de te verwachten verliezen in de 
kabels en de omvormers is de verwachte productie 
878 kWh/kWp. Dit is omgerekend 322,34 kWh per 
zonnepaneel in het eerste volledige productiejaar. 
Vervolgens corrigeren we deze productie met een 
jaarlijkse degradatie factor van het zonnepaneel 
van 0,25% per jaar om tot een gemiddelde 
productie van 316,70 kWh per zonnepaneel, per 
jaar, over een periode van 15 jaar te komen. De 
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Productie per Zonnedeel is 1/32e hiervan, zijnde 
9,90 kWh.  

§ Stroomprijs: Dit is een jaarlijks variabel tarief wat 
de som is van (a) een vaste opslag van EUR  
3,0/MWh en (b) het variabele Markttarief. Omdat 
we op dit moment het van toepassing zijnde 
Markttarief nog niet kunnen bepalen (dit kan pas 
op de Uitgiftedatum) gebruiken we bij deze 
berekening een andere referentiedatum, namelijk 
19 maart 2020. De Stroomprijs inclusief de vaste 
opslag wordt daarmee verondersteld 5,10 cent per 
kWh te zijn (om precies te zijn EUR 51,0/MWh).  
 

De netto-opbrengst van één (1) Zon Obligatie, met een 
opbrengst overeenkomstig aan 1/32e zonnepaneel, is 
op basis hiervan: 
 

 
Afhankelijk van de aannames over de ontwikkeling van 
de productie (778 kWh/kWp <> 978 kWh/kWp)  
kan het rendement op basis van bovenstaande 
aannames als volgt variëren: 
 

 
 
De effectieve ZonneRente over de volledige looptijd 
wordt berekend aan de hand van de ‘Internal Rate of 
Return’ (“IRR”). De IRR is het te verwachten 
rendement op een investering, waarbij rekening wordt 
gehouden met de hoogte en het tijdstip van de 
kasstromen voor opbrengsten en uitgaven 
(verdiscontering) ten aanzien van de investering. 
Hierbij wordt ervan uit gegaan dat over de uit te keren 
som een vergelijkbaar rendement behaald kan worden 
gedurende de looptijd van de investering. De IRR in het 
uitgangsscenario bedraagt 3,5%.  

 
 

2 De verrekening vindt plaats over het afgenomen volume door 
de Zon Obligatiehouder bij Greenchoice. Indien de Zon 
Obligatiehouder meer zonnestroom heeft opgewekt dan hij 

De jaarlijkse ZonneRente kan ook worden uitgedrukt 
als een percentage t.o.v. de uitstaande Hoofdsom 
gedurende het jaar waarover de ZonneRente is 
ontvangen. Omdat jaarlijks 1/15e van de Hoofdsom 
wordt afgelost, en gedurende de looptijd rekening 
wordt gehouden met degradatie van de 
zonnepanelen, verandert het ZonneRente percentage 
gedurende de looptijd als volgt: 
 

 
 
Voordeel voor klanten van Greenchoice 
Zonnepanelendelen heeft met Greenchoice 
afgesproken dat Greenchoice jaarlijks de Zonne-Rente 
uitkeert aan Zon Obligatiehouders die tijdens de 
renteperiode en ten tijde van de uitbetaling 
geregistreerd staan als klant van Greenchoice.  
 
Klanten van Greenchoice ontvangen hun zonne-rente 
in de vorm van een korting op hun energiekosten. Deze 
korting is gebaseerd op de door hun Zon Obligatie 
opgewekte hoeveelheid zonnestroom en het tarief 
inclusief een opslag van 21% (deze is momenteel gelijk 
aan het huidige btw-percentage) dat de Zon 
Obligatiehouder bij Greenchoice heeft op het moment 
van verrekening2 . Het rendement is daarmee extra 
aantrekkelijk als je overstapt naar Greenchoice.  
 
Prognose ZonneRente Greenchoice klanten 
Hieronder volgt een prognose van de verwachtte 
opbrengst van een ZonneDeel voor ZonneDelers die 
tevens klant van Greenchoice zijn. In navolging op de 
aannames op pagina 7 is hierbij Als rekenvoorbeeld is 
een klant genomen die bij Greenchoice Wind uit 
Nederland (5 jaar) afneemt op basis van enkel tarief op 
peildatum 13 mei 20203. 
 

heeft afgenomen, wordt over dit meervolume de ‘normale’ 
zonne-rente uitgekeerd, thans EUR 51,00/MWh. 
3 Hier actuele tarieven: https://www.greenchoice.nl/tarieven/ 

3,5% 778 828 878 928 978
-3,0% 2,7% 2,9% 3,0% 3,1% 3,3%

-2,5% 2,8% 2,9% 3,1% 3,2% 3,4%

-2,0% 2,8% 3,0% 3,1% 3,3% 3,5%

-1,5% 2,9% 3,1% 3,2% 3,4% 3,6%

0,0% 3,1% 3,3% 3,5% 3,7% 3,9%

1,5% 3,4% 3,6% 3,8% 4,0% 4,2%

2,0% 3,5% 3,7% 3,9% 4,1% 4,3%

2,5% 3,6% 3,8% 4,0% 4,2% 4,3%

3,0% 3,7% 3,9% 4,1% 4,2% 4,3%
TABEL 1: IRR RENDEMENTSVERWACHTING VIA ZONNEPANELENDELEN.NL
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ZonneRente: 15 jaar  + EUR  7,57 
Terugbetaling Inleg + EUR 25,00 
Totaal + EUR 7,57 (IRR 3,5%) 
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De netto-opbrengst van één (1) Zon Obligatie, met een 
opbrengst overeenkomstig aan 1/32e zonnepaneel, is 
op basis hiervan: 
 
Nominale waarde - EUR 25,00 
Voordeel: 15 jaar  + EUR 10,68 
Terugbetaling Inleg + EUR 25,00 
Totaal + EUR 35,68 (IRR 4,8%) 

 
Afhankelijk van de aannames over de ontwikkeling van 
de productiefactor (778 kWh/kWp <> 978 kWh/kWp) 
kan het rendement op basis van bovenstaande 
aannames als volgt variëren: 
 

 
 
De effectieve ZonneRente over de volledige looptijd 
wordt berekend aan de hand van de IRR. Op deze 
manier wordt het rentepercentage vastgesteld dat 
overeenkomstig is met een lening die gelijke 
kasstromen heeft. Het effectieve rendement (de IRR) 
in het uitgangsscenario bedraagt 4,8%. 

 
Ook voor klanten van Greenchoice kan de jaarlijkse  
Zonnerente inclusief opslag worden uitgedrukt als een 
percentage t.o.v. de uitstaande Hoofdsom gedurende 
het jaar waarover de ZonneRente is ontvangen als 
volgt: 
 

 
 
Hoewel het rendement op de investering bij een 
overstap naar Greenchoice hoger is, is de  
Uitgevende Instelling niet bekend met de tarieven 
en overige voorwaarden van Greenchoice en is het 
aan de Zon Obligatiehouder zelf om te beoordelen 
of een overstap in zijn specifieke geval gunstig is. 
 
Een uitgebreide berekening van de beschreven 
prognose van het rendement is terug te vinden in 
het kasstroomoverzicht in Bijlage 4.  
 
Samenvatting van de betrokken Partijen 
Zonnepark PV1 B.V. heeft een zonne-energieinstallatie 
gekocht van Groenleven B.V. en levert de 
zonnestroom aan Greenchoice op basis van een PPA 
voor een periode van 15 jaar. Met V.O.F. 
Zandexploitatiemaatschappij Sekdoorn is erfpacht 
overeen gekomen voor gebruik van zandwinplassen 
voor een periode van meer dan 20 jaar. De financiering 
is als volgt samengesteld: 
 
1. Storting van eigen vermogen, en verstrekking van 

een Achter-achtergestelde Aandeelhouderslening 
door vennootschap welke 100% in eigendom is van 
Encavis Asset Management AG. 

2. De uitgifte van een achtergestelde Zon 
Obligatielening waarbij Zonnepark PV1 B.V. wordt 
ondersteund door ZonnepanelenDelen B.V. die via 
de Trustee, Stichting Zonnedelers, de 
crowdfunders vertegenwoordigd.  

3. Een Senior Vreemd Vermogen Projectfinanciering 
verstrekt door DZ Bank AG. 

 

4,8% 778,0 828,0 878,0 928,0 978,0
-3,0% 4,2% 4,5% 4,7% 5,0% 5,2%

-2,5% 4,2% 4,5% 4,7% 5,0% 5,2%

-2,0% 4,3% 4,5% 4,8% 5,0% 5,2%

-1,5% 4,3% 4,5% 4,8% 5,0% 5,3%

0,0% 4,3% 4,6% 4,8% 5,1% 5,3%

1,5% 4,4% 4,6% 4,9% 5,1% 5,4%

2,0% 4,4% 4,6% 4,9% 5,2% 5,4%

2,5% 4,4% 4,7% 4,9% 5,2% 5,4%

3,0% 4,4% 4,7% 4,9% 5,2% 5,5%
TABEL 2: IRR RENDEMENTSVERWACHTINGEN VOOR KLANTEN VAN GREENCHOICE
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5. Uitgevende instelling & betrokken partijen 
 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de Uitgevende Instelling en de 
verschillende partijen die betrokken zijn bij de 
ontwikkeling, realisatie en exploitatie van Zonnepark 
Sekdoorn. 
 
Uitgevende instelling 
Zonnepark PV1 B.V. is een besloten vennootschap die 
is gevestigd aan de de Stadionweg 43D, Unit 10.3, 3077 
AS, Rotterdam in Heerenveen. Zij is de Uitgevende 
Instelling van de Zon Obligaties. Zonnepark PV1 B.V. is 
juridisch en economisch gerechtigde van de 
zonnepanelen, omvormers, bijbehorende kabels en 
montagemateriaal, alsmede van alle andere 
vermogensbestanddelen van het 
Zonnestroomsysteem. De Kerngegevens van de 
Uitgevende Instelling zijn als volgt: 
 

Rechtsvorm Besloten Vennootschap  
KvK-registratie 73595225 
Toepasselijk recht Nederlands recht 
Adres de Stadionweg 43D, Unit 10.3, 

3077 AS, Rotterdam 
Plaats 8447GM, Heerenveen  
E-mail info-sekdoorn@encavis.com 

 
De Uitgevende Instelling is speciaal opgericht ten 
behoeve van de aanschaf, bouw en exploitatie van het 
Zonnestroomsysteem op de Sekdoornplas en zal geen 
andere (bedrijfs)activiteiten verrichten dan de 
exploitatie van dit Znnestroomsysteem. De enige 
aandeelhouder op moment van Uitgifte is Encavis AG 
welke Zonnepark PV1 B.V. heeft overgenomen van  
van Zonneparken Nederland B.V. (een 
werkmaatschappij van Groenleven / Baywa). 
 
Het dagelijks operationele beheer van de Uitgevende 
Instelling is uitbesteed aan Encavis AM Management 
GmbH op basis van een managementovereenkomst. 
De Uitgevende Instelling heeft geen personeel in 
dienst.  
 
Aan financiering gerelateerde partijen 
DZ Bank verstrekt een Senior Vreemd Vermogen 
Projectfinanciering van EUR 13.919.500,- met een 
looptijd van 15 jaar en een lineaire aflossing. De 
belangrijkste kenmerken van deze financiering zijn 
verder als volgt: 

§ Rente. 15 jaar vaste rente met een gehanteerde 
rekenrente van 0,99%. Deze rente is gefixeed en zal 
niet meer wijzigen ondanks dat de formele 
leningdocumentatie nog niet is getekend.   

§ Zekerheden.  
- Verpanding van de aandelen van de 

Uitgevende Instelling; 
- Eerste bankhypotheek ter waarde van ten 

minste EUR 19.560.000 op het zelfstanddig 
recht van opstal; 

- Eerste pandrecht op alle huidige en 
toekomstige roerende zaken; 

- Eerste pandrecht op alle vorderingsrechten en 
daaraan verbonden rechten van de 
aandeelhouders van de Uitgevende Instelling; 

- Eerste openbaar pandrecht op het saldo op de 
‘reserve accounts’ ; 

- Eerste pandrecht op alle huidige en 
toekomstige rechten en vorderingen 
waaronder rechten en vorderingen die 
voortvloeien uit o.a. de PPA, SDE+ subsidies, 
teruggave van belastingen, 
verzekeringspolissen en alle overige garanties 
en overeenkomsten gerelateerd aan de 
Uitgevende Instelling; 

- Een instapovereenkomst, inhoudende dat DZ 
Bank het recht heeft om bepaalde partijen te 
vervangen en het beheer van het 
Zonnestroomsysteem over te nemen of uit te 
besteden aan een derde op de PPA, het EPC en 
O&M contract.  

§ Belangrijkste voorwaarden.  
- Alle betalingen dienen plaats te vinden conform 

de volgende kaswaterval: 
1. Operationele kosten (waaronder 

belastingen); 
2. Vergoedingen betaalbaar aan DZ Bank; 
3. Rentebetalingen op de door DZ Bank 

vertrekte Senior Vreemd Vermogen 
Projectfinanciering; 

4. Aflossingen op de door DZ Bank vertrekte 
Senior Vreemd Vermogen 
Projectfinanciering ; 

5. Verplicht vervroegde aflossingen op de 
door DZ Bank vertrekte Senior Vreemd 
Vermogen Projectfinanciering; 



 

 12 

6. Storting en/of aanvulling van reserve 
accounts (maintenance reserve en energy 
price reserve) indien betaalbaar; 

7. Vrijwillig vervroegde aflossingen; 
8. Rente en aflossingen in relatie tot de 

achtergestelde junior Zon Obligatielening, 
mits goedgekeurd door DZ Bank. 

9. Betalingen op de Aandeelhouderslening 
en/of dividend betalingen, mits 
goedgekeurd door DZ Bank. Hierbij dient te 
alle tijden een saldo van EUR 30.000 
aangehouden te worden.  

- De verhouding tussen de beschikbare 
kasstromen voor alle rente en 
aflossingsbetalingen en de hoogte van de rente 
en aflossingsbetalingen op de Senior Vreemd 
Vermogen Projectfinanciering (de “Senior 
DSCR”) dient altijd minimaal 1,05 te zijn. Anders 
is er sprake van een Event of Default;  

- De DSCR dient minimaal 1,10 te zijn om andere 
betalingen dan operationele kosten, waaronder 
de betalingen onder de Zon Obligatielening, toe 
te staan.  

- Het Eigen Vermogen dient te allen tijde positief 
te zijn.  

 
De in dit Informatie Memorandum beschreven Zon 
Obligatielening is achtergesteld aan de hiervoor 
genoemde Senior Vreemd Vermogen 
Projectfinanciering. Dit betekent concreet dat de 
verplichtingen aan Zon Obligatiehouders zijn 
achtergesteld aan betaling van rente en aflossing 
onder de Senior Vreemd Vermogen 
Projectfinanciering. Indien de Uitgevende Instelling 
door o.a. tegenvallende inkomsten niet kan voldoen 
aan de voorwaarden gesteld aan de Senior Vreemd 
Vermogen Projectfinanciering, zal de Uitgevende 
Instelling betalingen aan Zon Obligatiehouders 
moeten opschorten.  
 
In geval van faillissement van de Uitgevende Instelling 
kunnen de Zon Obligatiehouders pas worden 
terugbetaald nadat de schuld aan DZ Bank en de 
andere (wettelijk) preferente crediteuren is voldaan. 
Indien betalingen aan Zon Obligatiehouders worden 
opgeschort, zullen de opgeschorte bedragen worden 
bijgeschreven op het restant van de Hoofdsom en zal 
de Uitgevende Instelling alsnog trachten op een later 
moment aan haar verplichtingen aan Zon 
Obligatiehouders te voldoen.  

De achterstelling van verplichtingen onder de 
Obligatielening aan de verplichtingen onder de Senior 
Vreemd Vermogen Projectfinanciering wordt formeel 
vastgelegd in een Achterstellingsakte met DZ Bank. 
 
De Model Achterstellingsakte is aangehecht als Bijlage 
8. Tevens is deze te downloaden op  
www.zonnepanelendelen.nl/project/sekdoorn. Een 
aantal belangrijke kenmerken van deze 
Achterstellingsakte zijn: 
 
§ Jaarlijkse betaling van ZonneRente en/of de 

aflossing op de Zon Obligatielening zal 
plaatsvinden na verplichtte voorafgaande 
schriftelijke goedkeuring van DZ Bank. Welke 
maximaal 2 keer paar jaar kan worden verzocht. 

§ De Uitgevende Instelling dient bij een dergelijk 
verzoek tot uitkering aan te tonen dat wordt 
voldaan aan de uitkeringsvoorwaarden zoals 
opgenomen in de kredietovereenkoms welke naar 
verwachting zal worden aangegaan eind juli 2020 
tussen de Uitgevende Instelling als kredietnemer 
en DZ Bank als Senior Vreemd Vermogen 
Projectfinancier, zoals gewijzigd van tijd tot 
tijd, waaronder: 
- er dient een eerste succesvolle eerste aflossing 

te zijn gedaan op de Senior Vreem Vermogen 
Projectfinanciering; 

- De DSRF (Debt Service Reserve Facility) niet is 
aangewend, en er staat geen bedrag open 
onder de DSR-verplichting; 

- De DSCR is tenminste 1,10; 
- De Reserve Accounts zijn conform afspraak 

volgestort;  
- Er is geen sprake geweest (of aanstaand) van 

een event of default; 
- Nadat het definitieve correctiebedrag over het 

voorgaande kalenderjaar door het RVO is 
vastgesteld; 

- Er een minimumbedrag van EUR 30.000 
aanwezig blijft na uitkering als werkkapitaal. 

§ In geval van een faillissement van de Uitgevende 
Instelling, kunnen de Zon Obligatiehouders niet 
zelfstandig in de boedel opkomen voor hun 
vordering onder de Zon Obligatielening. 

 
Conform de Inschrijvingsovereenkomst op de Zon 
Obligatielening zal Stichting Zonnedelers namens 
iedere individuele houder van één (of meer) Zon 
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Obligatie(s) worden gemachtigd om namens hen de 
achterstellingsakte te tekenen.  
 
ZonnepanelenDelen B.V. is een crowdfundingplatform 
voor collectieve duurzame zonne-energieprojecten. 
Zonnepark PV1 B.V. maakt gebruik van de financiële & 
administratieve diensten van ZonnepanelenDelen. Zij 
verzorgen in opdracht de administratie van de Zon 
Obligaties en de jaarlijkse betaling van de ZonneRente.   
 
Stichting Zonnedelers treedt op als behartiger van de 
belangen van de houders van Zon Obligaties. Het doel 
van Stichting Zonnedelers is: (a) het naar eigen inzicht 
behartigen van de belangen van de houders van Zon 
Obligaties, (b) het uitoefenen van alle aan de Zon 
Obligaties verbonden rechten, (waaronder het 
uitoefenen van stemrechten indien van toepassing), in 
het belang van de houders van de Zon Obligaties, (c) 
het beheren en administreren van de Zon Obligaties, 
(d) het verkrijgen, houden, beheren, afstand doen van 
en uitwinnen van zekerheidsrechten ten behoeve van 
de houders van Zon Obligaties en (e) het verrichten 
van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt 
of daartoe bevorderlijk kan zijn (zie Bijlage 5). De 
Stichting Zonnedelers wordt bestuurd door 
vertegenwoordigers van ZonnepanelenDelen B.V.  
 
Overige aan exploitatie gerelateerde partijen 
De plas is in eigendom van de V.O.F. 
Zandexploitatiemaatschappij Sekdoorn waarmee een 
opstalovereenkomst en Erfpachtakte zijn 
overeengekomen. Relevante kenmerken van dit 
erfpacht zijn: 
 

§ Duur. De overeenkomst is voor een onafgebroken 
periode van 25 jaar tot juli 2045.  

§ Vergoeding: Er is een jaarlijks vaste erfpachtcanon 
betaalbaar.  

§ Opzegging: De erfpacht is niet tussentijds 
opzegbaar behlave wanneer de canon over twee 
achtereenvolgende jaren niet is betaald of 
Zonnepark PV1 B.V. in ernstige mate te kort schiet 
in de nakoming van zijn verplichtingen. 

§ Aanvullende voorwaarden: Zonnepark PV1 B.V. is 
verplicht om gedurende de termijn van de Erfpacht 
voor eigen rekening een algemene 
aansprakelijkheidsverzekering sluiten tot een 
bedrag van EUR 5.000.000 per schadegeval.  

 

De opgewekte zonnestroom worden geleverd aan 
Greenchoice B.V. op basis van een PPA (Power 
Purchase Agreement). Relevante kenmerken van deze 
overeenkomst zijn: 
 
§ Duur. De overeenkomst is voor een periode van 15 

jaar, gerekend vanaf 29 november 2019.  
Tarief. Er is sprake van een variabele 
terugleververgoeding per MWh die is gebaseerd 
op de jaarlijks ongewogen gemiddelde EPEX prijs 
plus een opslag voor GVO’s. 
 

Groenleven B.V. heeft het Zonnestroomsysteem 
gelevert en geinstalleert (op grond van een 
zogenaamde EPC overeenkomst). De volgende 
garanties zijn hierbij van toepassing: 
 
§ 24 maanden systeemgarantie, gelimiteerd onder 

de voorwaarden zoals opgenomen in de epc 
overeenkomst. Bij niet juiste werking van de 
verschillende componenten die onder de garantie 
vallen, zal  Groenleven B.V. dit verhelpen, normaal 
gesproken met inbegrip van vervangings- 
verplaatskosten; 

§ Performance Ratio garantie van 83%; 
§ In aanvulling hierop zijn de garanties van de 

producenten van de individuele componenten van 
toepassing, zijnde 10 jaar productgarantie en 30 
jaar prestatiegarantie op de zonnepanelen, 10 jaar 
productgarantie op de omvormers en 10 jaar 
productgarantie op de onderconstructie; 

 
Het onderhoud van het Zonnestroomsysteem wordt 
verzorgd door BayWa r.e. Operation Services GmbH,. 
De voorwaarden zijn vastgeled in een service en 
onderhoudsovereenomst welke afgesloten voor de 
periode van 10 jaar, met een wederzijdse optie om 
hierna met een periode van 5 jaar te verlengen. Deze 
overeenkomst voorziet er onder meer in dat:  
 
§ Een jaarlijkse beschikbaarheid van 99% wordt 

gegarendeerd  
§ Reiniging van de zonnepanelen is niet inbegrepen 

in deze overeenkomst. In het kasstroomoverzicht 
is ervan uit gegaan dat alle panelen 1 keer per 3 
jaar dienen worden schoon gemaakt.  

 
Voor meer informatie hierover zie Hoofdstuk 7: 
Financiele analyse.  
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Gedurende de exploitatieperiode draagt de 
Uitgevende Instelling er zorg voor dat de 
zonnepanelen verzekerd zijn tegen onheil van binnen 
en buiten. Hiertoe heeft zij een verzekering afgesloten 
met Allianz Global Corporate & Specialty SE. Enkele 
relevante kenmerken van deze verzekering zijn:  
 
§ Materiële schade: verzekerd is een plotselinge en 

onvoorziene beschadiging van het 
Zonnestroomsysteem door een van buitenkomend 
onheil alsmede verlies van de verzekerde zaak als 
gevolg van diefstal, mits ontstaan in de 
verzekeringstermijn.  De maximale dekking 
betreft de vervangingswaarde van het 
Zonnestroomsysteem, met een maximum van EUR 
12.330.000,- .  

§ Eigen gebrek: de eigen gebrek schade (schade 
veroorzaakt door de aard of een gebrek van de 
verzekerde zaak zelf) is verzekerd;   

§ Productieverlies uit hoofde van bovengenoemde 
beschadigingen is gedekt tot een maximum van 
EUR 1.710.000; 

§ Schade als gevolg van een aardbeving is gedekt tot 
een maximum van EUR 10.000.000 per jaar; 

§ Schade als gevolg van overstroming is gedekt tot 
een maximum van EUR 5.000.000 per jaar; 

§ Het eigen risico bedraagt EUR 30.000,-; 
§ Schade als gevolg van oorlog, atoomkernreacties, 

natuurrampen (aardbeving of vulkanische 

uitbarsting, tyfoon, orkaan of tornado), terrorisme, 
opzet, experimenten en beproevingen, esthetische 
gebreken, instorting of verzakking, slijtage, 
corrosie, oxidatie, of geleidelijke degeneratie is 
normaal gesproken niet verzekerd. 

 
Ter aanvulling op de verzekering tegen onheil van 
binnen en buiten draagt de Uitgevende Instelling er 
ook zorg voor dat zij in het bezit is van een 
aansprakelijkheidsverzekering. Hiertoe is een 
verzekering afgesloten met Allianz Global Corporate & 
Specialty SE. Enkele relevante kenmerken van deze 
verzekering zijn:  
 
§ Maximale dekking per aanspraak per project van 

EUR 5.000.000; 
§ Maximale dekking per verzekeringsjaar per project 

van EUR 15.000.000; 
 
RVO: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland houdt 
zich bezig met de uitvoering van een aantal regelingen 
die vallen onder de verantwoordelijkheid van het 
Ministerie van Economische zaken. Onder andere 
houdt zij zich bezig met de toekenning en uitbetaling 
van de SDE+ Subsidie vergoeding aan producenten van 
duurzame energie. Voor Zonnepark Sekdoorn is op 17-
07-2017 een SDE+ Subsidiebeschikking afgegeven met 
een maximum van EUR 35.938.500 
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6. Risico’s 
 
 
In dit hoofdstuk worden de risico’s beschreven tijdens 
de bouw- en exploitatiefase. In beginsel zijn de rente en 
aflossingsverplichtingen gedekt uit de kasstromen van 
de door de Uitgevende Instelling in eigendom zijnde 
zonnepanelen. Er zijn echter risico’s van de 
contractpartijen en overige risico’s als gevolg waarvan 
de (terug)betaling door de Uitgevende Instelling van de 
ZonneRente en/of de Hoofdsom van de Zon Obligaties 
niet of niet geheel kan worden voldaan. 

 
Risico’s tijdens bouw 
Tijdsoverschrijding. Het Zonnestroomsysteem is 
gerealiseerd en per 17 juni aangesloten op het 
openbare energienet. De Uitgifte zal tevens 
plaatsvinden na succesvolle oplevering. Dit risico is dus 
niet van toepassing. 
 
Kostenoverschrijding. Het systeem is al gerealiseerd. 
Dit risico is dus niet van toepassing. 
 
Calamiteiten. Het systeem is al operationeel. Dit risico 
is dus niet van toepassing. 
 
Risico’s tijdens exploitatie 
Resource Risico. De productieverwachting is 
gebaseerd op een verwachtte zoninstraling die is 
gebaseerd op een langjarig gemiddelde. Lagere 
productie zal leiden tot minder inkomsten voor de 
Uitgevende Instelling. 
 
Bij een productiefactor van minder dan 710 kWh/kWp 
zijn er onvoldoende middelen om volledig aan de 
terugbetaalverplichting onder de Zon Obligatielening 
te kunnen voldoen.  
 
Prijsrisico. De marktprijzen voor elektriciteit kunnen in 
de toekomst dalen of stijgen. Doordat de Uitgevende 
instelling een jaarlijkse variabele vergoeding ontvangt 
voor de verkoop van de zonnestroom onder de PPA 
bestaat het risico dat de inkomsten niet voldoende zijn 
om de kosten van de exploitatie en rente en aflossing 
te voldoen. 
 
Enkel In de situatie dat de stroomprijs 15 jaar lang 
negatief is, dan zijn er onvoldoende middelen om 
volledig aan de terugbetaalverplichting onder de Zon 
Obligatielening te kunnen voldoen. 
 
Technische gebreken. Het rendement op uw Zon 
Obligatie (de ZonneRente) is variabel. Deze hangt 

onder andere af van de hoeveelheid geproduceerde 
zonne-energie. Het risico bestaat dat het 
Zonnestroomsysteem niet naar behoren functioneert. 
In dat geval zal er minder zonnestroom worden 
opgewekt waardoor er minder inkomsten zijn, en/of er 
extra kosten gemaakt moeten worden voor het herstel 
van het defect. Dit heeft een negatief effect op de 
hoogte van uw ZonneRente en de mogelijkheid voor 
de Uitgevende Instelling om te kunnen voldoen aan 
haar verplichtingen. 
 
Verzekeringen en onverzekerbare risico’s. Voor de 
operationele fase van het Zonnestroomsysteem is een 
aantal verzekeringen afgesloten. Niet alle risico’s met 
betrekking tot het Zonnestroomsysteem zijn echter 
verzekerbaar. Zo zijn bijvoorbeeld natuurrampen, 
terroristische aanslagen en oorlogen niet 
verzekerbaar. Daarnaast kan het voorkomen dat 
verzekeringen geen of geen volledige dekking bieden 
voor specifieke risico’s. Bovendien kunnen 
ontwikkelingen op de verzekeringsmarkt leiden tot 
hogere verzekeringspremies. Voorgaande kan negatief 
van invloed zijn op de financiële positie van de 
Uitgevende Instelling, waardoor zij mogelijk niet of 
niet tijdig de aflossing van de Zon Obligaties aan de 
houders van Zon Obligaties kan betalen. 
 
Risico’s van contractpartijen 
Risico van Wanbetaling en/of faillissement van de 
afnemer van de opgewekte stroom. Voor de 
opgewekte zonnestroom wordt een periodieke 
vergoeding ontvangen van Greenchoice. In het geval 
dat deze afnemer failliet gaat, zal er gezocht moeten 
worden naar een andere afnemer. Het kan zijn dat 
hierdoor een andere prijsstructuur voor de inkomsten 
ontstaat waardoor de inkomsten van de Uitgevende 
Instelling lager uitvallen dan verwacht op basis van de 
huidige PPA of dat het project voortijdig moet worden 
gestopt. Dit kan ertoe leiden dat de Uitgevende 
Instelling niet (volledig) en/of niet tijdig de aflossing 
van de Zon Obligaties aan de houders van Zon 
Obligaties kan betalen. 
 
Faillissement beheerder. In het geval dat Encavis AM 
Management GmbH gedurende de exploitatie failliet 
gaat zal er een andere partij gezocht moeten worden 
die de taken over zal nemen en het management van 
het zonne-energieproject verzorgt. Dit heeft geen 
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direct effect op de zonne-installatie zelf. De 
mogelijkheid bestaat dat kosten hiervoor hoger zullen 
zijn wat ertoe kan leiden dat het voor de Uitgevende 
Instelling niet mogelijk is de ZonneRente en de 
Hoofdsom (tijdig) aan de Zon Obligatiehouder te 
betalen. 
 
Faillissement leverancier en onderhoudspartij. De 
mogelijkheid bestaat dat de hoofdaannemer of 
onderhoudspartij gedurende de looptijd van de 
Obligatielening niet aan haar verplichtingen voldoet 
danwel kan voldoen. Indien dit geval zich voordoet, zal 
een andere partij gevraagd worden deze taken over te 
nemen. Geprobeerd zal worden om dit onder dezelfde 
(financiële) condities te laten plaatsvinden. De 
mogelijkheid bestaat dat de zonnepanelen (tijdelijk) 
minder stroom opwekken dan verwacht, of dat de 
kosten van het onderhoud zullen stijgen, hetgeen 
ertoe kan leiden dat de Uitgevende 
InstellingZonnepark PV1 B.V. onvoldoende geld tot 
haar beschikking heeft om de ZonneRente op de 
Obligatielening (tijdig) aan de Zon Obligatiehouder te 
betalen.  
 
Faillissement andere leveranciers. Voor eventuele 
andere leveranciers of onderaannemers geldt ook dat 
in geval van faillissement een andere partij gevraagd 
wordt de taken van de desbetreffende leverancier of 
afnemer over te nemen. De mogelijkheid bestaat 
echter dat de kosten hoger en/of opbrengsten lager 
zullen zijn, wat ertoe kan leiden dat het voor de 
Uitgevende Instelling niet mogelijk is de ZonneRente 
van de Obligatielening (tijdig) aan de Zon 
Obligatiehouder te betalen. 
 
Contracten en overeenkomsten. De Uitgevende 
Instelling gaat verschillende contracten en 
overeenkomsten aan. Ondanks de zorgvuldigheid bij 
het aangaan van deze overeenkomsten kan er 
onenigheid ontstaan doordat (bijvoorbeeld) (i) 
interpretatieverschillen ontstaan of (ii) partijen 
onvoorzien niet aan hun verplichtingen kunnen/willen 
voldoen. Afwijkingen in de gemaakte afspraken door 
niet voorziene omstandigheden kunnen van invloed 
zijn op het verwachte rendement en de mogelijkheden 
van de Uitgevende Insteling om aan haar 
verplichtingen te voldoen. 
 
Risico’s verbonden aan de Zon Obligatielening 

Beperkte verhandelbaarheid Zon Obligaties. De Zon 
Obligaties zullen in beginsel niet op enige 
gereglementeerde markt of multilaterale 
handelsfaciliteit worden genoteerd of verhandeld. De 
Zon Obligaties zijn slechts overdraagbaar met 
instemming van de Uitgevende Instelling en met 
instemming van DZ Bank. Deze instemming is reeds op 
voorhand verkregen indien gebruik gemaakt wordt 
van de standaard onderhandse akte voor overdracht 
welke is aangehecht als Bijlage 9.  
 
Tussentijdse verhandeling van een Zon Obligatie kan 
alleen plaatsvinden als zich zowel een koper als een 
verkoper heeft gemeld bij de Uitgevende Instelling per 
e-mail via info-sekdoorn@encavis.com. De 
verhandeling van de Zon Obligatie zal geschieden 
tegen de nominale waarde, of een waarde anderszins 
overeengekomen tussen kopende en verkopende 
partij. De Uitgevende Instelling zal gerechtigd zijn ter 
zake de administratie van de overdracht twee procent 
(2,0%) van de nominale waarde van de over te dragen 
Obligaties in rekening te brengen bij de kopende partij, 
met een minimum van EUR 10,- per transactie.  
 
Waarde van de Zon Obligatie. Het risico bestaat dat 
gedurende de Looptijd van de Zon Obligaties de 
waarde van de Zon Obligatie niet objectief te bepalen 
is, en/of dat bij overdracht van de Zon Obligatie(s) de 
kopende partij deze wil overnemen voor een prijs 
anders dan de reële waarde.   
 
Waarde fluctuaties. Op de Zon Obligaties wordt een 
Rente vergoed die gedurende de Looptijd kan wijzigen. 
De waardering van de Zon Obligaties is, naast de 
omstandigheden zoals hierboven onder ‘Risico 
waardering van de Zon Obligaties’ beschreven, mede 
afhankelijk van de ontwikkeling van de marktrente. 
Een stijging van de marktrente leidt in beginsel tot een 
waardedaling van de Zon Obligaties.  
Het risico bestaat dat bij verkoop van de Zon Obligaties 
voor de Aflossingsdatum, de waarde van de Zon 
Obligaties in het economisch verkeer lager is dan de op 
dat moment uitstaande Hoofdsom, vanwege een 
hogere marktrente. 
 
Achterstelling. De Obligatieleningen hebben een 
achtergesteld karakter. De operationele 
verplichtingen en verplichtingen voortvloeiend uit de 
Senior Vreemd Vermogen Projectfinanciering zullen 
eerst worden voldaan voordat aan de 
betalingsverplichtingen (betaling Rente en Aflossing) 
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onder de Zon Obligatieleningen kan worden voldaan. 
In geval van faillissement van de Uitgevende Instelling 
kunnen de Zon Obligatiehouders pas worden 
terugbetaald nadat DZ Bank en de andere (wettelijk) 
preferente crediteuren zijn voldaan. Doordat in een 
dergelijke situatie naar alle waarschijnlijkheid 
meerdere partijen tegelijkertijd aanspraak maken op 
het resterende vermogen (de ‘boedel’) van de 
Uitgevende Instelling, lopen Zon Obligatiehouders - 
met een achtergestelde vordering - een groter risico 
dat zij niet volledig zullen worden terugbetaald.  
 
De Zon Obligatiehouders hebben een preferente 
positie ten opzichte van aandeelhouders van de 
Uitgevende Instelling. De Uitgevende Instelling zal 
geen dividend of andere uitkeringen doen aan haar 
aandeelhouders alvorens aan de verplichtingen jegens 
de Zon Obligatiehouders is voldaan.  
 
Non-recourse. De Zon Obligatielening zijn een non-
recourse financiering. Dat betekent dat de Zon 
Obligatiehouders uitsluitend een verhaalsrecht 
hebben op het vennootschapsvermogen van de 
Uitgevende Instelling en zich niet kunnen verhalen op 
het (privé)vermogen van de directie of 
aandeelhouders van de Uitgevende Instellingen.  
 
Overige risico’s 
Wet en regelgeving. Opgemerkt dient te worden dat 
het risico bestaat dat door jurisprudentie, gewijzigde 

wet- en regelgeving of politieke besluitvorming in 
algemene zin de positie van de Zon Obligatiehouders 
kan wijzigen. Dit zou mogelijk financiële, juridische 
en/of fiscale consequenties voor het 
Zonnestroomsysteem kunnen hebben. Indien de 
financiële uitgangspunten van de Zon Obligatie wijzigt 
als gevolg van jurisprudentie of gewijzigde wet- en 
regelgeving kan de Uitgevende Instelling op grond van 
de Obligatievoorwaarden besluiten tot vervroegde 
aflossing van de Zon Obligaties. Echter, de 
financieringsmogelijkheden voor een vervroegde 
gedwongen aflossing door de Uitgevende Instelling 
zijn beperkt en kunnen meebrengen dat nominale 
waarde van een Zon Obligatie (het inlegbedrag van 
EUR 25,00 per Zon Obligatie) niet of niet geheel aan de 
Zon Obligatiehouders kan worden terugbetaald. 
 
Samenloop. Een belangrijk risico is gelegen in de 
samenloop van verschillende risicofactoren, dus 
wanneer verschillende risicofactoren tegelijkertijd 
optreden. Een dergelijke samenloop kan leiden tot een 
situatie waarbij de resterende risico’s voor de houders 
van Zon Obligaties significant zijn, hetgeen gevolgen 
kan hebben voor de betaling van de verwachte 
ZonneRente en/of de aflossing van de Zon Obligaties. 
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7. Financiële Analyse 
 
 

In beginsel zijn de rente en aflossingsverplichtingen die 
voortvloeien uit de Zon Obligatielening gedekt uit de 
kasstromen die samenhangen met de exploitatie van 
het Zonnestroomsysteem van Zonnepark PV1 B.V.  
 
Het in dit hoofdstuk beschreven overzicht geeft inzicht 
in het verloop van de kasstromen en de mogelijkheden 
tot het betalen van de jaarlijkse rentecoupon (de 
ZonneRente) en aflossing aan de Senior Vreemd 
Vermogen Projectfinancier en de Zon 
Obligatiehouders. Onderstaande toelichting geeft 
inzicht in de belangrijkste aannames en verwachtingen 
die ten grondslag liggen aan dit overzicht. In Bijlage 4 
is een kasstroomoverzicht opgenomen. Dit overzicht is 
gebaseerd op verwachtingen en dient niet beschouwd 
te worden als een uitputtende financiële analyse van 
de Uitgevende Instelling.  

 
Algemeen 
Om de potentiële Zon Obligatiehouder inzicht te geven 
in de mate waarin de Uitgevende Instelling haar 
toekomstige rente- en aflossingsverplichtingen kan 
voldoen, is in Bijlage 4 van dit Informatie 
Memorandum een overzicht van de te verwachtten 
toekomstige kasstromen toegevoegd. Ontvangsten en 
uitgaven worden toegerekend aan het jaar waarop ze 
betrekking hebben. Voor het kasstroomoverzicht van 
Zonnepark Sekdoorn zijn de volgende aannames 
gedaan: 
 
Timing 
§ Uitgiftedatum (start Zon Obligatielening): 1 

september 2020, de laatste ZonneRente betaling 
en aflossing vervalt op 1 september 2035. 

§ Eerste Productiedatum voor Zon-
Obligatiehouders: 01 juli 2020. 

§ Afschrijving: Lineaire afschrijving van het 
Zonnestroomsysteem in 15 jaar.  

§ Ten behoeve van het kasstroomoverzicht in 
Bijlage 4 is uitgegaan van een kalenderjaar en 
loopt de timing niet exact gelijk met de 
Renteperiode. 
 

Inkomsten 
Het verwachte rendement van de investering in het 
Zonnestroomsysteem is afhankelijk van een aantal 
aannames en prognoses. De belangrijkste aannames 

en prognoses ten behoeve van de inkomsten van de 
Uitgevende Instelling zijn hieronder weergegeven. 
 
§ De verwachte hoeveelheid te produceren 

zonnestroom volgens het P75 scenario bedraagt 
878 kWh/kWp. Dit is omgerekend gemiddeld 
322,34 kWh per zonnepaneel en 12.746.523 kWh 
in zijn totaliteit in het eerste volledige 
exploitatiejaar. Deze opbrengst verwachting is 
gebaseerd op het gemiddelde van 2 
onafhankelijke Yield Assessment rapportages 
opgesteld door Meteocontrol GmbH en Solpeg 
GmbH. Om te komen tot een langjarige 
gemiddelde opbrengst corrigeren we deze 
verwachte productie vervolgens met een 
jaarlijkse degradatiefactor van het zonnepaneel 
van 0,25% per jaar. Voor jaar 1 in het 
kasstroomoverzicht is rekening gehouden met 
een oplevering van het Zonnestroomsysteem eind 
juni en een bijbehorende productie van 5.263.751 
kWh.  

§ De opgewekte zonnestroom van de 
zonnepanelen wordt verrekend op basis van een 
variabel jaarlijkse exploitatievergoeding (de 
Power Purchase Agreement met Greenchoice). 
De inkomsten die hiertuit voortvloeien zijn 
gebaseerd op de geproduceerde hoeveelheid 
zonnestroom en de voor die periode geldende 
tarief onder de PPA. Dit tarief is gebaseerd op de 
EPEX en is dus afhankelijk van de veranderende 
marktprijzen.  

§ De vergoeding uit hoofde van de PPA zal jaarlijks 
wijzigen. Ten behoeve van de financiële analyse is 
voor de volledige looptijd van de Zon 
Obligatielening uitgegaan van een gelijkblijvende 
vergoeding die gebaseerd is op het voorlopige 
correctiebedrag voor 2020 plus profiel 
afhankelijke opslag en de vergoeding voor de 
GVO’s, tezamen circa 5,17 eurocent per kWh. Dit 
resulteert in EUR 657.000 aan inkomsten uit 
hoofde van de verkoop van de zonnestroom in het 
eerste volledige productiejaar. 

§ Bovenop de verkregen leveringsvergoeding onder 
de PPA verstrekt de overheid een 
exploitatiesubsidie, de SDE+ Subsidie. Deze vult 
de elektriciteitsprijs aan tot het basisbedrag (of 
fasebedrag) van 12,3 eurocent per kWh (EUR 123 
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per MWh) over een periode van 15 (plus 1 jaar 
banking) jaar op basis van 950 vollasturen per 
jaar. Hierbij bedraagt het maximale subsidietarief 
EUR 97 per MWh welke gebaseerd is op een 
basisenergieprijs van EUR 26,0 per MWh. Dit 
houdt in dat wanneer de jaargemiddelde 
marktprijs van elektriciteit voor zonnestroom 
daalt tot onder deze minimum basisenergieprijs, 
voor het deel onder deze minimum 
basisenergieprijs geen compensatie door de SDE+ 
Subsidie plaatsvindt.  

§ Voor het eerste productiejaar is uitgegaan van 
een correctiebedrag van EUR 45,42, waarmee een 
subsidie van EUR 77,58 per MWh (EUR 123 - 
45,42) wordt verkregen.  

 
De factoren die invloed hebben op bovenstaande 
hypothesen kunnen door de leden van de bestuurs- , 
leidinggevende of toezichthoudende organen van de 
Uitgevende Instelling niet worden beïnvloed.  
 
De vermelde ‘totale operationele inkomsten’ uit het 
kasstroomoverzicht worden verkregen door de 
afzonderlijke berekeningen van de exploitatie 
inkomsten en de SDE subsidie inkomsten bij elkaar op 
te tellen.  
 
Uitgaven 
De jaarlijks terugkerende kosten bestaan uit vaste 
exploitatiekosten (actieve monitoring, periodieke 
controle en onderhoud, verzekeringskosten en 
financiële administratiekosten van de Zon Obligaties) 
en variabele exploitatiekosten zijnde de 
financieringskosten en belastingen. 
 
Exploitatiekosten. Alle exploitatiekosten zijn 
geïndexeerd en nemen met 1-2% per jaar toe. In de 
financiële prognose zijn onder andere als 
exploitatiekosten opgenomen:  

 
§ Technical management: hieronder vallen kosten 

voor spot cleaning, monitoring, controle, en 
inspectie (met BayWa r.e. Operation Services 
GmbH is hiertoe een serviceovereenkomst 
afgesloten), preventief en correctief onderhoud, 
begroot op jaarlijks EUR 103.000; 

§ Business Administration: onder het beheer vallen 
taken zoals het beheren van diverse contracten 
van het Zonnestroomsysteem, en het (laten) 
uitvoeren van de financiële administratie inclusief 

het laten opstellen van een samenstelverklaring. 
De kosten hiervoor bedragen EUR 43.000 op 
jaarbasis.  

§ Kosten voor de verzekeringen van het 
Zonnestroomsysteem tegen (1) onheil van binnen 
en buiten, (2) bedrijfsonderbreking, (3) 
opbrengstderving, en (4) aansprakelijkheid 
bedragen EUR 20.000 inclusief 
assurantiebelasting op jaarbasis; 

§ Reparatiekosten: voor de eerste 10 jaar zijn deze 
begroot op EUR 19.000, in de periode hierna zijn 
deze begroot op EUR 40.000 per jaar. Mede 
omdat de omvormers na deze periode buiten de 
garantieperiode vallen en er dus de kans bestaat 
dat deze vervangendienen te worden. Deze 
bedragen en het vervangingsinterval zijn 
gebaseerd op basis van een onafhankelijke 
technisch expert.   

§ Kosten voor de netaansluiting, meetdiensten en 
huur van de ‘ligplaats’ en overige kosten 
bedragen EUR 94.000 per jaar; 
 

De factoren die invloed hebben op bovenstaande 
hypothesen kunnen door de leden van de bestuurs- , 
leidinggevende of toezichthoudende organen van de 
Uitgevende Instelling in beperkte mate worden 
beïnvloed, in die zin dat als gevolg van de door hen te 
voeren contractuele onderhandelingen de kosten in 
beperkte mate hoger of lager kunnen uitvallen.  
 
De vermelde ‘totale exploitatiekosten’ worden 
verkregen door de hierboven beschreven kosten bij 
elkaar op te tellen.  
 
Belasting.  
 
Operationele belastingen zoals OZB en 
Waterschapsbelasting worden verondersteld niet van 
toepasisng te zijn gegeven het roerende karakter van 
het drijvende bouwwerk.  
 
Vennootschapsbelasting. Er wordt uitgegaan van het 
fiscale regime geldend in 2020 (zie Hoofdstuk 6). In de 
prognose is gerekend met een 
vennootschapsbelastingtarief van 20% over de eerste 
EUR 200.000 aan belastbare winst, en 25% hierna. 
 
BTW. In verband met de overzichtelijkheid is de btw 
buiten beschouwing gelaten in het 
kasstroomoverzicht.  
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De factoren die invloed hebben op bovenstaande 
hypothese met betrekking tot de belasting kunnen 
door de leden van de bestuurs-, leidinggevende of 
toezichthoudende organen van de Uitgevende 
Instelling in het geheel niet worden beïnvloed.  
De vermelde ‘beschikbare kasstroom voor rente en 
aflossing vreemd vermogen’ wordt verkregen door 
belasting in mindering te brengen op de operationele 
kasstroom.  
 
Uitgaven gerelateerd aan financieringsactiviteiten. 
Naast de exploitatiekosten zijn er kosten met 
betrekking tot de financieringsactiviteiten. Dit zijn de 
rente en aflossing op de Senior Vreemd Vermogen 
Projectfinanciering en de rente en aflossing op de Zon 
Obligatielening.  
 
De financieringslasten op de Senior Vreemd Vermogen 
Projectfinanciering staan gespecificeerd in hoofdstuk 
5. De financieringslasten uit hoofde van de Zon 
Obligatielening staan gespecificeerd in hoofdstuk 4.  
 
De factoren die invloed hebben op bovenstaande 
hypothesen kunnen door de leden van de bestuurs- , 
leidinggevende of toezichthoudende organen van de 
Uitgevende Instelling in zeer beperkte mate worden 
beïnvloed, in die zin dat de tarieven en voorwaarden 
reeds zijn vastgelegd ten tijde de Uitgifte van de Zon 
Obligatielening. 
 
Resulterende kasstroom 
De resulterende kasstroom wordt verkregen door de 
uitgaven gerelateerd aan financieringsactiviteiten in 
mindering te brengen op de beschikbare kasstroom 
voor rente en aflossing Vreemd Vermogen. Het 
resulterende saldo is jaarlijks beschikbaar voor o.a. 
betaling van dividend.  
 
In het kasstroomoverzicht zijn de dividendbetalingen 
niet meegenomen. Reden hiervoor is dat deze 
betalingen zijn achtergesteld aan de betalingen aan de 
Vreemd Vermogen Projectfinancier en de Zon 

Obligatiehouders en er voorwaarden zijn verbonden 
aan de uitbetaling hiervan (zie hieronder). Wanneer is 
voldaan aan deze voorwaarden zal wel een betaling 
aan de aandeelhouders plaats kunnen vinden. Het 
cumulatieve saldo in het kasstroomoverzicht is dus ter 
illustratie. In de praktijk worden wel 
dividendbetalingen verwacht.  
 
Resulterende Debt Service Cover Ratio 
De geprognoticeerde DSCR i.r.t. de Senior Vreemd 
Vermogen Projectfinanciering bedraagt gemiddeld 
1,56. Met een miniumum van 1,34.  
 
De geprognoticeerde cummulatieve DSCR i.r.t. de 
Senior Vreemd Vermogen Projectfinanciering + Junior 
Zon Obligatieleing gedurdnde de looptijd bedraagt 
1,38. Met een minimum van 1,27. 
 
Winstuitkeringsbeleid en liquiditeitsrisico 
Enkel indien de reserves (DSRF en MRA), volledig zijn 
en overige solvabiliteits- en liquiditeitseisen dit 
toelaten, kunnen vrije kasstromen eventueel als 
betaling op de Aandeelhouderslening, of als 
winstdeling worden uitgekeerd aan de 
aandeelhouders. Dit zal altijd gebeuren na expliciete 
toestemming van de verstrekker van de Senior 
Vreemd Vermogen Projectfinanciering.  
 
Rendementsberekening Zon Obligatie 
Naast een overzicht van de kasstromen voor de 
Uitgevende Instelling is ook een overzicht van de 
kasstromen behorende bij 1 (één) ZonneDeel 
weergegeven. 
 
Zoals in detail beschreven in Hoofdstuk 4, wordt de 
ZonneRente van één (1) ZonneDeel vastgesteld op 
basis 1/1.265.408ste (1/39.544e x 1/32e) van de totale 
hoeveelheid opgewekte zonnestroom tijdens de 
Renteperiode maal de voor die ZonneRente periode 
geldende Stroomprijs. Er wordt lineair afgelost waarbij 
de laatste aflossing plaats vindt op de Expiratiedatum.  
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8. Fiscale Informatie 
 
 

Wij adviseren de (potentiële) Zon Obligatiehouders om 
de concrete fiscale gevolgen van het aanschaffen en 
aanhouden van een Zon Obligatie in zijn of haar 
specifieke geval af te stemmen met een 
belastingadviseur omdat denkbaar is dat de fiscale 
behandeling van een individuele houder van een Zon 
Obligatie anders is dan in de onderstaande algemene 
informatie beschreven staat. 
 
Deze paragraaf bevat algemene informatie over de 
Nederlandse fiscale aspecten van het houden van een 
Zon Obligatie door in Nederland wonende particulieren 
en vennootschappen, die onder het Nederlandse 
belastingrecht vallen. Voor particulieren en 
vennootschappen gelden niet dezelfde belastingen.   
 
Particuliere deelnemer 
Bij een in Nederland wonende particuliere belegger 
die een Zon Obligatie aanschaft zal de waarde van de 
Zon Obligatie belast worden in de inkomstenbelasting. 
Of dit in Box 1 of Box 3 is hangt van uw situatie af: 
 
§ In Box 3 betaalt u belasting over de waarde van 

uw bezittingen minus uw schulden. Voor iedereen 
geldt hierbij een heffingsvrij vermogen van EUR 
30.846 (samen met een fiscale partner is dit EUR 
61.692). Wanneer de waarde van uw bezittingen 
minus schulden hoger is dan deze vrijstelling, dan 
zal de waarde van de Zon Obligatie per saldo 
worden belast. Het effectieve tarief waartegen dit 
wordt belast is afhankelijk van de schijf waarin uw 
waarde van de grondslag sparen en betalen valt.  
 

§ De waarde van de Zon Obligatie is gelijk aan de 
uitstaande nominale waarde van de Zon Obligatie 

aan het begin van het jaar (per 1 januari). De 
concrete hoogte van de betaling van de Rente is 
voor de fiscale behandeling van de Zon Obligatie 
in Box 3 niet relevant.  
 
Een Zon Obligatie wordt (helaas) niet aangemerkt 
als een groene belegging.  

 
§ Box 1. Indien u samenwerkt met anderen in 

bijvoorbeeld een maatschap of een eenmanszaak, 
en de Zon Obligatie wordt tot het 
ondernemingsvermogen van de particuliere Zon 
Obligatiehouder gerekend of wordt aangemerkt 
als ‘resultaat uit overige werkzaamheden’, 
worden de met de Zon Obligatie behaalde 
resultaten belast als inkomen uit werk en woning 
in Box 1. Dit inkomen is belast tegen een 
progressief tarief van maximaal 49,5% (tarief 
2020).  

§ Bij het uitbetalen van de ZonneRente door de in 
Nederland gevestigde Zonnepark PV1 B.V. zal 
geen belasting ingehouden worden. Nederland 
kent geen heffing op uitbetaalde couponrente.  
 

Zakelijke deelnemer 
Indien de Zon Obligatie door een besloten 
vennootschap (of andere voor de 
vennootschapsbelasting belastingplichtige entiteit) 
wordt gehouden zullen de op de Zon Obligatie 
behaalde resultaten in beginsel belast worden bij de 
B.V. tegen het vennootschapsbelastingtarief van 
maximaal 25,0% (tarief 2020) rekening houdend met 
de financiële positie van de B.V. 
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9. Deelname Zon Obligaties 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de wijze waarop u kunt 
deelnemen. 
 
Deelname  
De Inschrijving staat open van 24 juni 2020 16:00 tot 
en met 26 augustus 2020 23:59 uur, met dien 
verstande dat de Uitgevende Instelling de openstelling 
van de inschrijving vervroegd kan sluiten of juist kan 
verlengen. 
 
Iedere Nederlandse ingezetene boven de 18 jaar 
(particulier of bedrijf) kan inschrijven.  
 
De Uitgevende Instelling is vrij in de toewijzing van Zon 
Obligaties, met dien verstande dat de Uitgevende 
Instelling zich ervoor zal inspannen te doen wat 
redelijkerwijs binnen haar macht ligt om Zon 
Obligaties toe te kennen op volgorde van de datum 
van inschrijving.  
 
Het staat de Uitgevende Instelling vrij om zonder 
opgave van redenen, in afwijking van het voorgaande, 
aan één of meer gegadigden geen, meer of minder Zon 
Obligaties toe te wijzen. 
 
Inschrijving 
Een verzoek tot deelname kan online worden gedaan 
door middel van ondertekening van de 
Inschrijvingsovereenkomst. De ondertekening vindt 
plaats middels het uitvoeren van een iDeal betaling per 
Zon Obligatie conform de instructies vermeld op 
www.zonnepanelendelen.nl/project/sekdoorn en het 
digitale Inschrijvingsovereenkomst.  
 
Na sluiting van de inschrijfperiode wijst de Uitgevende 
Instelling de Zon Obligaties toe zoals in dit hoofdstuk 
beschreven. Uiterlijk op 1 september 2020 worden de 
bevestigingen van de toewijzingen aan de Zon 
Obligatiehouders verzonden. Opvolgend vindt de 
Uitgifte plaats, eveneens op 1 september 2020. Deze 
handelingen zullen worden vastgelegd middels een 
bestuursbesluit van de Uitgevende Instelling. De Zon 
Obligatiehouders worden van de toewijzing van de 
Obligaties in kennis gesteld middels een elektronische 
bevestiging (e-mail) van de Trustee. 

Ook geïnteresseerden die door overschrijving geen 
Zon Obligaties krijgen toegewezen, krijgen hiervan 
bericht. Zo spoedig mogelijk na de uitgiftedatum, doch 
uiterlijk op 1 september 2020, zal de Uitgevende 
Instelling op de website, 
 www.zonnepanelendelen.nl/project/sekdoorn, 
bekend maken hoeveel Zon Obligaties er 
daadwerkelijk zijn uitgegeven. 
 
Betaling 
Het te betalen bedrag is EUR 25,00 per Zon Obligatie; 
er worden geen emissiekosten in rekening gebracht.  
Deze betaling geschiedt direct tijdens de inschrijving 
via een iDEAL betaling. Dit bedrag wordt 
ondergebracht bij de Stichting Derdengeldenrekening 
van Buckaroo, de betalingspartner van 
Zonnepanelendelen B.V., tot de dag dat de Zon 
Obligatielening aanvangt en u als inschrijver een 
bevestiging van de toewijzing heeft ontvangen.  
 
Na acceptatie van de inschrijving op de Zon 
Obligatielening ontvangt de inschrijver schriftelijk een 
bevestiging van de toewijzing en wordt het bedrag van 
Stichting Derdengeldenrekening Buckaroo 
overgeschreven naar de rekening van de Uitgevende 
Instelling gelijktijdig met de uitgifte van de Zon 
Obligatie. Indien de inschrijver wel een betaling heeft 
verricht, maar geen toewijzing ontvangt, dan zal het 
totaal betaalde bedrag van EUR 25,00 per Zon 
Obligatie binnen vijf (5) werkdagen na 1 september 
2020 worden teruggestort op het 
bankrekeningnummer waarvan de oorspronkelijke 
aanbetaling werd gedaan. Er zal geen rente worden 
vergoed over het teruggestorte bedrag. 
 
Let op! Indien het verschuldigde inlegbedrag voor een 
Zon Obligatie niet voor 1 september 2020 op de door 
Zonnepanelendelen B.V. hiertoe aangewezen Stichting 
derdengelden rekening (zoals vermeld in de 
Inschrijvingsovereenkomst) is ontvangen, dan 
behoudt de Uitgevende Instelling zich het recht voor 
om zonder opgave van redenen de reeds gedane 
toewijzing in te trekken. ZonnepanelenDelen of de 
Uitgevende Instelling aanvaarden geen enkele 
aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die een 
gegadigde daardoor lijdt. 
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Bijlage 1 - Definities  
 
In dit Informatie Memorandum, inclusief de bijlagen, zullen de na te melden woorden de volgende betekenis 
hebben, tenzij duidelijk anders aangegeven.  
 

Aanbieding Het aanbod tot inschrijving op de Zon Obligatielening zoals beschreven in dit 
Informatie Memorandum.  

Aandeelhouderslening Lening verstrekt door aandeelhouder van de Uitgevende Instelling: welke is verstrekt 
door een fonds dat onder beheer staat van Encavis Asset Management AG. Deze 
lening is achtergesteld aan zowel de Zon Obligatielening alsook de Senior Vreemd 
Vermogen Projectfinanciering.  

Achterstellingsakte Overeenkomst waarin de rechten en plichten van de Zon Obligatiehouders jegens DZ 
BANK zijn vastgelegd.   

AFM Autoriteit Financiële Markten 
AFM Informatiedocument Het op grond van artikel 53 lid 4 sub b verplicht gestelde informatiedocument in het 

kader van een vrijgestelde aanbieding van effecten.  
DZ Bank DZ Bank AG 
ENDEX Index, of Markttarief Een tarief dat wordt afgeleid van de ICE Endex data op basis van een 12-0-12 strategie 

en de base, end of day prijzen. Dit komt neer op een rekenkundig gemiddelde van alle 
Endex noteringen (end of day, baseprice) van alle handelsdagen 12 maanden volgend 
op de eerste dag van iedere Renteperiode van de Zon Obligatielening. De ICE ENDEX 
is de handelsplaats voor energie (elektriciteit en gas) gericht op lange termijn prijzen 
(‘futures’) https://www.theice.com/endex.  

EPEX Formeel EPEX SPOT, voorheen APX (Amsterdam Power EXchange). Elektronische 
handelsbeurs waar door vraag en aanbod de stroomprijzen voor de volgende dag 
tot standkomen. Omdat de EPEX SPOT een spotmarkt is, komt de prijs per uur tot 
stand. Wat vandaag verhandeld wordt, is voor de levering van morgen.  

ESCo Afkorting voor Energy Service Company. In dit verband de Uitgevende Instelling.  
Greenchoice Greenchoice B.V. 
Hoofdsom De oorspronkelijke of initiële schuld van de Zon Obligatielening.  
Informatie Memorandum Dit document d.d. 22 juni 2020, samen met de daarbij behorende bijlagen.  
Inschrijvingsovereenkomst De overeenkomst waarmee op één of meerdere Zon Obligaties kan worden 

ingeschreven, 
IRR Internal rate of return (IRR) of effectief rendement is een getal, meestal uitgedrukt 

als percentage, dat het netto rendement van de investeringen in een project 
weergeeft. Zie bijvoorbeeld https://nl.wikipedia.org/wiki/Interne-opbrengstvoet 

Obligatievoorwaarden De voorwaarden van de in dit Informatie Memorandum beschreven Zon 
Obligatielening zoals vastgelegd in het als bijlage 7 bij dit Informatie Memorandum 
opgenomen document.  

PPA Power Purchase Agreement. De leveringsovereenkomst ten behoeve van de 
opgewekte zonnestroom.  

Productie Door het Zonnestroomsysteem gegenereerde hoeveelheid elektriciteit zoals 
geregistreerd door 1 (of meer) gecertificeerde Bruto-productiemeters.  

Renteperiode Periode van de 12 maanden ingaande op de datum van Uitgifte van de Zon 
Obligatielening waarover ZonneRente verschuldigd is aan de houders van de Zon 
Obligaties.  

Stroomprijs Tarief dat aan het begin van iedere Renteperiode wordt vastgesteld en de som is van 
(a) een vaste opslag van EUR 3,0/MWh en (b) de ENDEX Index. Deze prijs zal jaarlijks 
beschikbaar worden gemaakt door de Uitgevende Instelling. 

Uitgevende Instelling Zonnepark PV1 B.V. gevestigd aan de de Stadionweg 43D, Unit 10.3, 3077 AS, 
Rotterdam in Heerenveen. 

Senior Vreemd Vermogen 
Projectfinancier 

Verstrekker van Senior Vreemd Vermogen enkel en alleen gebaseerd op de 
terugbetaalcapaciteit van de kasstromen die voortvloeien uit het 
Zonnestroomsysteem, in dit geval DZ Bank. 

Senior Vreemd Vermogen 
Projectfinanciering 

Lening die het minste risico loopt gegeven het feit dat deze de hoogste rang heeft in 
de kaswaterval en/of hoogste rang in de zekerheden heeft. Op dit moment is de finale 
leningdocumentatie nog niet getekend en zijn de financieringsvoorwaarden 
opgenomen in dit documenten gebaseerd op een eerdere overeenkomst welke met 
deze financier is overeengekomen. Het is niet de verwachten dat de voorwaarden 
materieel zullen wijzigen.  

Wft Wet op het financieel toezicht 
ZonneDeel Andere naam voor een Zon Obligatie.  
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Zon Obligatielening Het totaal van de door de Uitgevende Instelling uitgegeven Obligaties met een totale 
nominale waarde van maximaal EUR 727.500. 

Zon Obligatie(s) Een door de Uitgevende Instelling uitgegeven en op naam gestelde vordering, met 
een nominale waarde van EUR 25,00 waaraan de rechten zijn verbonden als 
uiteengezet in de Obligatievoorwaarden.  

Zon Obligatiehouder Houder van een Zon Obligatie met inachtneming van de inschrijfprocedure zoals 
uiteengezet in Hoofdstuk 9. Deelname Zon Obligaties. 

ZonneRente De jaarlijkse variabele rentecoupon die elk van de Zon Obligaties draagt over hun 
uitstaande Hoofdsom, met ingang van de Uitgiftedatum tot aan de Expiratiedatum, 
afhankelijk van, en gelijk aan 1/1.265.408ste van de totale opgewekte zonnestroom 
tijdens de Renteperiode maal de voor de Renteperiode geldende Stroomprijs.  

Zonnestroomsysteem Een fotovoltaïsch zonne-energiesysteem met een vermogen van 14.517 kWp, 
bestaande uit  39.544 zonnepanelen van 365 en 370Wp per paneel, met inbegrip van 
omvormers van het merk Huawei, montagemateriaal en bijbehorende kabels en 
verbindingen. 
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Bijlage 2 - Overzicht van belangrijke data 
 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Start inschrijvingsperiode 24 juni 2020  
Einde inschrijvingsperiode 26 augustus 2020  + 63 dagen na Start inschrijfperiode 
Toewijzing  1 september 2020 + 5 dagen na einde inschrijvingsperiode 
Bekendmaking # Zon Obligaties  1 september 2020 + 5 dagen na einde inschrijvingsperiode 
Uitgifte datum  1 september 2020 + 5 dagen na einde inschrijvingsperiode 
   
Aanvang ZonneRente periode 1 september 2020 Gelijktijdig met de Uitgifte datum 
Einde ZonneRente periode 31 augustus van enig jaar + 364 dagen 
Uitbetaling 1e ZonneRente jaar 1 21 september 2021 + 21 dagen na verloop Renteperiode 
Uitbetaling ZonneRente jaar 2 tm/ 15 21 september van enig 

jaar 
+ 21 dagen na verloop Renteperiode 

Expiratie datum 1 september 2035 + 15 jaar na Uitgifte datum 
   
Start 1e productiejaar 1 september 2020 Gelijktijdig met de Uitgifte datum 
Einde 1e productiejaar 31 augustus  + 365 dagen 
Verwachte startdatum productie 01 juli 2020 + 0 weken na Uitgifte datum   
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Bijlage 3 - Technische specificaties PV-installatie 

 

en.gclsi.com

High conversion efficiency due 
to top quality wafers and 
advanced cell technology

Selected encapsulating 
material and stringent 
production process control 
ensure the product is highly 
PID resistant and snail trails 
free

Additional safety, Fire class A 
certifed

Withstand up to 1500V 
system voltage effectively
reduce BOS cost

Ideal choice for large scale 
ground installation

Sand blowing test, salt mist 
test and ammonia test passed 
to endure harsh environments

* Please refer to GCL for details

Additional Insurance Backed by Swiss RE

97%

92.5%

80.2%

51 10 15 20 3025

82.5%

Additional Value from
30-years Linear Warranty

GCL SI Standard Module GCL SI Dual-Glass Module

Linear Performance Warranty

10 Years Product Warranty    30 Years Linear Power Warranty

* Please refer to GCL standard warranty for details

Years

Ɣ World-class manufacturer of crystalline silicon photovoltaic modules
Ɣ Fully automatic facilitJFT and world-class technology
Ɣ Rigorous quality control to meet the highest standard: ISO9001:2015,�

ISO14001: 2015 and OHSAS: 18001 2007
Ɣ Tested for harsh environments (salt mist, ammonia corrosion and sand�

blowing test: IEC 61701, IEC 62716, DIN EN 60068-2- 68)
Ɣ Long term reliability tests
Ɣ 2*100% EL inspection ensuring defect-free modules

Company Introduction
GCL System Integration Technology Co. Ltd (002506 Shenzhen Stock) (GCL 
System) is part of GOLDEN CONCORD Group (GCL) which is an 
international energy company specializFE  in clean and sustainable power 
production. The group, founded in 1990 now employs 30,000 people. 

GCL Delivers Reliable Performance Over Time

���:
Maximum Power 
Output

�����
Maximum Module 
Efficiency

0~+5W
Power Output 
Guarantee

GCL-M6/72GF
Dual Glass�
Monocrystalline Module
335-370W
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Contact Us for More Information

website: en.gclsi.com      email: gclsisales@gclsi.com

GCL-EN-M6/72GF-2018-V1.0

Module Dimension

Solar Cell Type

Number of Cells

Dimensions of Module L*W*H (mm)

Weight  (kg)

Front Side Glass

Back Side Glass

Frame

J-Box

Cable

Wind/ Snow Load

Connector

Optional

Connector: Original MC4

GCL-M6/72GF

0RQR������ð������PP����LQFKHV�

���&HOOV���ð���

����ð���ð��PP

�����.J

+LJK�WUDQVSDUHQF\�VRODU�JODVV����PP�������LQFKHV�

+LJK�WUDQVSDUHQF\�VRODU�JODVV����PP�������LQFKHV�

6LOYHU��DQRGL]HG�DOXPLQLXP�DOOR\

,3���5DWHG

3RUWUDLW��������PP���/DQGVFDSH�����������PP

����3D�����3D

0&��&RPSDWLEOH�

Maximum Ratings

Packaging Configuration

Module per box

Module per 40' container

* For more details please check the installation manual of GCLSI

���SLHFHV

����SLHFHV

GCL
Dual Glass�
Monocrystalline Module

Operational Temperature

Maximum System Voltage

Max Series Fuse Rating

-40~+85°C 

1500V DC

18A

CAUTION: READ INSTALLATION MANUAL BEFORE USING THE PRODUCT

U-I Curve at Different Temperature  (350W)

U-I/P-U Curve at Different Irradiation (350W)

Cell temp.=25°C 
12
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Voltage(V)
0 20 30 60504010

Incident Irrad.=1000W/m2

Cell temp.=10°C 
Cell temp.=25°C 
Cell temp.=40°C 
Cell temp.=55°C 
Cell temp.=70°C 
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Voltage(V)
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1000W/m2

800W/m2

600W/m2

400W/m²
200W/m2

44±2°C

+0.06%/°C

-0.30%/°C

-0.39%/°C

Temperature Ratings

Back View

A-A

Nominal  Operating Cell
Temperature (NOCT)

Temperature Coefficient of ISC

Temperature Coefficient of VOC

Temperature Coefficient of PMAX

* Irradiance 800W/m², Ambient Temperature 20°C, Wind Speed 1m/s

Mechanical Data

��a���
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Maximum Power 

Maximum Power Voltage  

Maximum Power Current   

Open Circuit Voltage    

Short Circuit Current  

Module Efficiency  

Power Output Tolerance  

Pmax(W)

Vmp(V)

Imp(A)

Voc(V)

Isc(A)

(%) 

(W)

Maximum Power  

Maximum Power Voltage   

Maximum Power Current  

Open Circuit Voltage

Short Circuit Current 

Pmax (W)

Vmp (V)

Imp (A)

Voc(V)

Isc (A)

Electrical Specification (STC*)

* Irradiance 1000W/m², Module Temperature 25°C, Air Mass 1.5

Electrical Specification (NOCT*)

335-370W

4hort frame Long frame

Nameplate

962

8-3.5*8
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Safe

Reliable

Efficient

Smart

Smart String Inverter

Always Available for Highest Yields solar.huawei.com/eu/

Smart String Inverter
SUN2000-60KTL-M0

z 12 strings intelligent monitoring and fast trouble-shooting

z Power Line Communication (PLC) supported

z Smart I-V Curve Diagnosis supported

z Max. efficiency 98.9%, European efficiency 98.7% (@480 V)

z Max. efficiency 98.7%, European efficiency 98.5% (@380 V / 400 V)

z 6 MPPT per unit, effectively reducing string mismatch

z DC switch integrated, safe and convenient for maintenance

z Residual Current Monitoring Unit (RCMU) integrated

z Fuse free design

z Natural cooling technology

z Protection degree of IP65

z Type II surge arresters for both DC and AC
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Always Available for Highest Yields
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Circuit DiagramEfficiency Curve
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Load

Technical Specifications SUN2000-60KTL-M0
Efficiency

Max. Efficiency 98.9% @480 V; 98.7% @380 V / 400 V

European Efficiency 98.7% @480 V; 98.5% @380 V / 400 V

Input

Max. Input Voltage 1,100 V

Max. Current per MPPT 22 A

Max. Short Circuit Current per MPPT 30 A

Start Voltage 200 V

MPPT Operating Voltage Range 200 V ~ 1,000 V

Rated Input Voltage 600 V @380 Vac / 400 Vac; 720 V @480 Vac

Number of Inputs 12

Number of MPP Trackers 6

Output

Rated AC Active Power 60,000 W

Max. AC Apparent Power 66,000 VA

Max. AC Active Power (cosʔ=1) 66,000 W

Rated Output Voltage 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, default 3W + N + PE; 3W + PE optional in settings; 277 V / 480 V, 3W + PE

Rated AC Grid Frequency 50 Hz / 60 Hz

Rated Output Current 91.2 A @380 V, 86.7 A @400 V, 72.2 A @480 V

Max. Output Current 100 A @380 V, 95.3 A @400 V, 79.4 A @480 V

Adjustable Power Factor Range 0.8 LG ... 0.8 LD

Max. Total Harmonic Distortion ͻ3%

Protection

Input-side Disconnection Device Yes

Anti-Islanding Protection Yes

AC Overcurrent Protection Yes

DC Reverse-Polarity Protection Yes

PV-array String Fault Monitoring Yes

DC Surge Arrester Type II

AC Surge Arrester Type II

DC Insulation Resistance Detection Yes

Residual Current Monitoring Unit Yes

Communication

Display LED Indicators, Bluetooth + APP

RS485 Yes

USB Yes

Power Line Communication (PLC) Yes

General

Dimensions (W x H x D) 1,075 x 555 x 300 mm (42.3 x 21.9 x 11.8 inch)

Weight (with mounting plate ) 74 kg (163.1 lb.)

Operating Temperature Range -25°C ~ 60°C (-13°F ~ 140°F)

Cooling Method Natural Convection

Max. Operating Altitude 4,000 m (13,123 ft.)

Relative Humidity 0 ~ 100%

DC Connector Amphenol Helios H4

AC Connector Waterproof PG Terminal + Terminal Clamp

Protection Degree IP65

Topology Transformerless

Standard Compliance (more available upon request)

Certificate EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683

Grid Code
IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, VDE 4120, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699,

P.O. 12.3, RD 413, EN-50438-Turkey, EN-50438-Ireland, C10/11

Smart String Inverter (SUN2000-60KTL-M0)
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Always Available for Highest Yields www.huawei.com/solar

+
+-
-
+
+-
-
+
+-
-
+
+-
-

String Inverter (SUN2000-36KTL)

SUN2000-36KTL

z 4 MPPTs for versatile adaptions to different layouts

z 8 strings intelligent monitoring  and fast trouble-shooting

z Power Line Communication (PLC) supported

Smart

z Max. efficiency 98.8%, European efficiency 98.6%

Efficient

z DC disconnect integrated, safe and convenient for 
maintenance

z Type II surge arresters for both DC and AC
z Ground fault protection
z Residual Current Detection (RCD) protection

Safe

z No need for external fans with natural cooling technology

z Protection rating of IP65

Reliable

Efficiency Curve Circuit Diagram
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Always Available for Highest Yields www.huawei.com/solar

String Inverter (SUN2000-36KTL)
Technical Specifications SUN2000-36KTL

Efficiency

Max. Efficiency 98.8%

European Efficiency 98.6%

Input

Max. DC Usable Power 40,800 W

Max. Input Voltage 1,100 V

Max. Current per MPPT 22 A

Max. Short Circuit Current per MPPT 30 A

Min. Operating Voltage / Start Input Voltage 200 V / 250 V

Full Power MPPT Voltage Range
480 V ~ 850 V @380Vac/ 400Vac

580V~850V@480Vac

MPPT Operating Voltage Range 200 V ~ 1000 V

Rated Input Voltage
620 V @380Vac / 400Vac

720V@480Vac

Max. Number of Inputs 8

Number of MPP Trackers 4

Output

Rated AC Active Power 36,000 W

Max. AC Apparent Power 40,000 VA

Max. AC Active Power (cosφ=1) Default 40,000W; 36,000W optional in settings

Rated Output Voltage
220V / 380V, 230V / 400V, default 3W+N+PE; 3W+PE optional in settings

277V/480V, 3W+PE

Rated AC Grid Frequency 50 Hz / 60 Hz

Max. Output Current(@380V/400V/480V) 60.8 A/57.8A/48.2A

Adjustable Power Factor 0.8 LG ... 0.8 LD

Max. Total Harmonic Distortion ＜3%

Protection

Input-side Disconnection Device Yes

Anti-Islanding Protection Yes

DC Reverse-Polarity Protection Yes

PV-array String Fault Monitoring Yes

DC Surge Arrester Type II

AC Surge Arrester Type II

Insulation Monitoring Yes

Residual Current Detection Yes

Communication

Display LED Indicators

USB / Bluetooth +APP Yes

RS485 Yes

PLC Yes

Fast Ethernet Optional

General

Dimensions（W×H×D） 930 × 550 × 260 mm (36.6 x 21.7 x 10.2 inches)

Weight 55 kg (121 lb.)

Operation Temperature Range -25 °C ~ 60 °C (-13°F ~ 140°F)

Cooling Natural Convection

Max. Operating Altitude Without Derating 4,000 m (13,123 ft.)

Relative Humidity 0 ~ 100%

DC Connector Amphenol H4

AC Connector Waterproof PG Terminal + OT Connector

Protection Rating IP65

Internal Consumption at Night < 1 W

Topology Transformerless

Standards Compliance

Safety / EMC EN/IEC 61000-1, EN/IEC 61000-2, EN/IEC 61000-3, EN/IEC 61000-4, EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2

Grid Code IEC 61727, IEC62116, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW 2008, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, EN-50438-Turkey
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Bijlage 4 - Kasstroomoverzicht Zonnepark Sekdoorn 
 
 

 
 

  

Time
Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
# of Period 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

P&L

Inkomsten
SDE+ subsidie €/MWh 501 1.050 1.014 958 954 917 858 818 809 795 747 728 709 695 661 648
Verkoop zonnestroom k€ 326 657 685 728 721 740 785 821 820 816 855 870 885 895 925 934

Totale Inkomsten k€ 827 1.707 1.699 1.686 1.675 1.658 1.644 1.639 1.629 1.611 1.602 1.598 1.594 1.590 1.586 1.582

Exploitatiekosten (OPEX)
Technical management total k€ 48 103 105 108 110 112 114 116 119 121 114 116 118 121 123 125
Business administration total k€ 20 43 44 45 46 47 48 48 49 50 51 52 54 55 56 57
Insurance total k€ 9 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Cost for repairs (Total) k€ 0 0 19 19 19 19 19 19 19 19 40 40 40 40 40 40
Total Other OPEX k€ 49 105 107 109 110 112 114 116 118 120 122 124 127 129 131 125

Totale Exploitatiekosten k€ 126 272 295 300 305 310 315 320 326 331 348 353 359 364 370 368

EBITDA k€ 700 1.436 1.403 1.386 1.370 1.348 1.329 1.319 1.303 1.280 1.254 1.245 1.235 1.226 1.216 1.214

Afschrijvingen k€ 442 927 927 927 927 927 927 927 927 927 927 927 927 927 927 927

EBIT k€ 259 509 476 459 443 420 401 392 376 353 327 317 308 298 289 286

Financieringslasten
Rente Senior Vreemd Vermogen Projectfinanciering k€ 131 126 117 108 99 90 81 72 63 54 45 36 27 18 9 0
Rente Zon Obligatielening k€ 25 23 21 20 18 16 14 13 11 9 8 6 4 3 1 0
Overig k€ 230 222 215 213 210 208 207 205 204 203 200 196 191 186 181 164

Totale Financieringslasten k€ 385 371 353 340 327 315 302 290 278 266 253 238 222 207 191 164

Interest Income k€ 1 1 0 0 1 1 1 1 2 2 2 1 1 0 (0) (0)

EBT k€ (125) 139 124 119 117 107 101 104 100 89 76 81 87 92 98 122

Vennootschapsbelasting k€ 0 2 19 18 18 16 15 16 15 13 11 12 13 14 15 18

Resultaat k€ (125) 137 105 101 100 91 86 88 85 76 65 69 74 79 83 104

Kasstroom overzicht (Cash Flow Statement)

Net income k€ (125) 137 105 101 100 91 86 88 85 76 65 69 74 79 83 104

Afschrijving k€ 442 927 927 927 927 927 927 927 927 927 927 927 927 927 927 927

Increase (+) / Decrease (-) in Provisions k€
Increase (+) / Decrease (-) in  Net Working Capital k€ 140 (140)
Increase (+) / Decrease (-) in Debt Service Reserve Account k€ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Increase (+) in Maintenance Reserve Account k€ 26,0 26,0 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 (11,8) (11,8) (11,8) (11,8) (11,8) 40,2
Add-back: Cost for repairs expensed in OPEX k€ 0,0 0,0 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2

Free Cash Flow to the Firm (FCFF) k€ 150 1.178 1.006 1.003 1.001 992 987 989 987 977 1.044 1.049 1.053 1.058 1.062 1.031

Aflossing Senior Vreemd Vermogen Projectfinanciering k€ 0 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 455
Aflossing Zon Obligatielening k€ 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 0
Aflossing Aandeelhouderslening k€ 102 220 48 44 42 34 29 31 28 19 86 90 95 100 104 576
Aflossing Overdraft k€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Free Cash Flow to Equity k€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Distribution to Shareholders 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Change in liquid funds k€ 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Free Cash flow for Senior Debt service k€ 561 1.575 1.404 1.388 1.373 1.352 1.334 1.324 1.309 1.288 1.285 1.274 1.264 1.253 1.242 1.235,5
DSCR Senior Vreemd Vemrogen Projectfinancier 4,30 1,52 1,37 1,36 1,36 1,35 1,35 1,35 1,35 1,34 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35

Free Cash flow to Crowdfunding k€ 431 539 377 370 364 352 343 343 337 324 330 329 327 325 323
DSCR Zon Obligatielening 5,89 7,55 5,41 5,44 5,49 5,45 5,45 5,59 5,65 5,60 5,88 6,04 6,20 6,37 6,54
Cummulative DSCR Zon Obligatielening 2,76 1,42 1,28 1,28 1,28 1,27 1,27 1,27 1,27 1,26 1,27 1,27 1,28 1,28 1,28Gemiddeld 1,38

Gemiddeld 1,56

RENDEMENT 1 ZONNEDEEL (ZON OBLIGATIE) VIA ZONNEPANELENDELEN.NL

Periode Totaal / periode jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 jaar 11 jaar 12 jaar 13 jaar 14 jaar 15

Verwachtte totale productie zonnestroom (kWh) 148,5 10,1 10,0 10,0 10,0 10,0 9,9 9,9 9,9 9,9 9,8 9,8 9,8 9,8 9,7 9,7
Verwachtte gemiddelde jaarproductie zonnestroom (kWh) 9,9

Zonne-Rente / Rendement via ZonnepanelenDelen: 0,513848642 0,512564021 0,511279399 0,509994777 0,508710156 0,507425534 0,506140913 0,504856291 0,503571669 0,502287048 0,501002426 0,499717805 0,498433183 0,497148561 0,49586394
12-0-12 Endex - 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048
Vaste opslag - 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003
Jaarlijkse Stroomprijs per opgewekte kWh - 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051

Jaarlijkse ZonneRente per ZonneDeel (EUR) - 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Jaarlijks rendement (%) - 2,1% 2,2% 2,4% 2,5% 2,8% 3,0% 3,4% 3,8% 4,3% 5,0% 6,0% 7,5% 10,0% 14,9% 29,8%

Gemiddeld rendement (IRR %) 3,5%

Aflossing 25,00 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67

Zonnedeel overzicht

Aanschaf zonnedeel -25,00 -25,00
Zonne-rente 7,57 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Aflossing 25,00 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67

Totaal (per jaar) 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,16 2,16
Totaal (saldo) -22,82 -20,64 -18,46 -16,29 -14,11 -11,94 -9,76 -7,59 -5,42 -3,25 -1,08 1,08 3,25 5,41 7,57

-25,00 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,16 2,16
RENDEMENT 1 ZONNEDEEL (ZON OBLIGATIE) VOOR GREENCHOICE KLANTEN

Zon Obligatie: zonne-rente voor Greenchoice klanten (tarief excl. BTW)

Leveringstarief - Enkeltarief Wind uit Nederland (5 jaar) 0,057

Zonne-rente & rendement voor Greechoice klant:
Productie Zonnedelen obv Enkeltarief 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057
21% opslag Enkeltarief 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012
Vaste opslag project 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003
Jaarlijkse Stroomwaarde per opgewekte kWh 0,072 0,07197 0,07197 0,07197 0,07197 0,07197 0,07197 0,07197 0,07197 0,07197 0,07197 0,07197 0,07197 0,07197 0,07197

Stroomwaarde per jaar (EUR) 0,725 0,723 0,721 0,720 0,718 0,716 0,714 0,712 0,710 0,709 0,707 0,705 0,703 0,701 0,700
Jaarlijks rendement (%) 2,9% 3,1% 3,3% 3,6% 3,9% 4,3% 4,8% 5,3% 6,1% 7,1% 8,5% 10,6% 14,1% 21,0% 42,0%

Gemiddeld rendement (IRR %) 4,8%

Aflossing 25,00 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67

Zonnedeel overzicht

Aanschaf zonnedeel -25,00 -25,00
Jaarlijkse stroomwaarde 10,68 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,70 0,70
Aflossing 25,00 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67

Totaal (per jaar) 2,39 2,39 2,39 2,39 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37
Totaal (saldo) -22,61 -20,22 -17,83 -15,44 -13,06 -10,68 -8,30 -5,92 -3,54 -1,17 1,21 3,58 5,95 8,32 10,68

-25,00 2,39 2,39 2,39 2,39 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37
VERWACHTINGSOVERZICHT (SCENARIO ANALYSE)

3,5% 778 828 878 928 978 4,8% 778,0 828,0 878,0 928,0 978,0
-3,0% 2,7% 2,9% 3,0% 3,1% 3,3% -3,0% 4,2% 4,5% 4,7% 5,0% 5,2%
-2,5% 2,8% 2,9% 3,1% 3,2% 3,4% -2,5% 4,2% 4,5% 4,7% 5,0% 5,2%
-2,0% 2,8% 3,0% 3,1% 3,3% 3,5% -2,0% 4,3% 4,5% 4,8% 5,0% 5,2%
-1,5% 2,9% 3,1% 3,2% 3,4% 3,6% -1,5% 4,3% 4,5% 4,8% 5,0% 5,3%
0,0% 3,1% 3,3% 3,5% 3,7% 3,9% 0,0% 4,3% 4,6% 4,8% 5,1% 5,3%
1,5% 3,4% 3,6% 3,8% 4,0% 4,2% 1,5% 4,4% 4,6% 4,9% 5,1% 5,4%
2,0% 3,5% 3,7% 3,9% 4,1% 4,3% 2,0% 4,4% 4,6% 4,9% 5,2% 5,4%
2,5% 3,6% 3,8% 4,0% 4,2% 4,3% 2,5% 4,4% 4,7% 4,9% 5,2% 5,4%
3,0% 3,7% 3,9% 4,1% 4,2% 4,3% 3,0% 4,4% 4,7% 4,9% 5,2% 5,5%

TABEL 1: IRR RENDEMENTSVERWACHTING VIA ZONNEPANELENDELEN.NL TABEL 2: IRR RENDEMENTSVERWACHTINGEN VOOR KLANTEN VAN GREENCHOICE
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  Per 30-03-2020 via https://www.greenchoice.nl/tarieven/winduitnederland
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Bijlage 5 - Statuten Stichting Zonnedelers 
 
1. BEGRIPSBEPALINGEN 
 
1.1 In deze statuten wordt verstaan onder: 
  
Bestuur: betekent het bestuur van de Stichting; 
Schriftelijk: betekent bij brief, telefax of e-mail, of bij 
boodschap die via een ander gangbaar 
communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift 
kan worden ontvangen, mits de identiteit van de 
verzender met afdoende zekerheid kan worden 
vastgesteld; 
Uitgevende Instelling: iedere overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 5.2 aangewezen Uitgevende 
Instelling (in dit geval Zonnepark PV1 B.V., een 
Besloten Vennootschap met zetel in Heerenveen en 
kantoorhoudende te de Stadionweg 43D, Unit 10.3, 
3077 AS, Rotterdam, 8447GM Heerenveen); 
Vergadering van Zon Obligatiehouders: betekent de 
vergadering van houders van Zon Obligaties als 
bedoeld in artikel 9 van deze statuten; 
Zon Obligatiehouders: betekent houders van één of 
meer Zon Obligaties;  
Zon Obligaties: betekent obligaties uitgegeven door 
een Uitgevende Instelling elk met een nominale 
waarde van vijfentwintig euro (EUR 25,00), of zodanige 
andere nominale waarde als bepaald bij de uitgifte van 
de betreffende Zon Obligaties. 
 
2. NAAM EN ZETEL  
 
2.1 De Stichting draagt de naam: Stichting 
Zonnedelers.  
 
2.2 De Stichting heeft haar zetel in de gemeente 
Amsterdam.  
 
3. DOEL 
 
De Stichting heeft ten doel:  
 
a het naar eigen inzicht behartigen van de 

belangen van de Zon Obligatiehouders, met 
inachtneming van de op de genoemde Zon 
Obligaties toepasselijke voorwaarden;  

 
b het uitoefenen van alle aan de Zon Obligaties 

verbonden rechten, waaronder begrepen het 
uitoefenen van stemrechten op de Zon 
Obligaties, in het belang van de Zon 
Obligatiehouders; 

 
c het beheren en administreren van de Zon 

Obligaties, waaronder begrepen het 
registreren en informeren van Zon 
Obligatiehouders; 

 

d het houden van zekerheden ten behoeve van 
de Zon Obligatiehouders en het uitoefenen 
van rechten verbonden aan genoemde 
zekerheden; 

 
en al hetgeen met het vorenstaande verband houd 
of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin 
van het woord.  
 
4. BESTUUR: SAMENSTELLING, BENOEMING, 

DEFUNGEREN 
 
4.1 Het bestuur van de Stichting bestaat uit een 
door het bestuur vast te stellen aantal van één of meer 
natuurlijke personen of rechtspersonen. Een niet 
voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. 
 
4.2 Bestuurders worden benoemd door het 
bestuur. In ontstane vacatures wordt zo spoedig 
mogelijk voorzien. 
 
4.3 Indien het bestuur uit meer dan één persoon 
bestaat, wijst het uit zijn midden een voorzitter aan en 
kan het voorts uit zijn midden een secretaris 
benoemen. 
 
4.4 Een bestuurder defungeert: 
 
a door zijn overlijden, in geval van een 

bestuurder-natuurlijk persoon, of door zijn 
ontbinding, in geval van een bestuurder-
rechtspersoon; 

 
b door zijn aftreden; 
 
c doordat hij failliet wordt verklaard, surseance 

van betaling aanvraagt of verzoekt om 
toepassing van de schuldsaneringsregeling 
als bedoeld in de Faillissementswet; 

 
d door zijn ondercuratelestelling, alsmede door 

een rechterlijke beslissing waarbij een 
bewind over één of meer van zijn goederen 
wordt ingesteld; 

 
e door zijn ontslag, verleend door de rechtbank 

in de gevallen in de wet voorzien; 
 
f door zijn ontslag verleend door het  bestuur. 
 
4.5 Iedere bestuurder kan te allen tijde door het 
bestuur worden geschorst. 
 
4.6 Een schorsing van een bestuurder kan één of 
meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet 
langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die 



 

 34 

tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van 
de schorsing of over ontslag, dan eindigt de schorsing. 
 
5. BESTUUR: TAKEN EN BEVOEGDHEDEN  
 
5.1 Het bestuur is belast met het besturen van de 
Stichting. 
 
5.2 Het bestuur is bevoegd om andere 
rechtspersonen of personenvennootschappen aan te 
wijzen als Uitgevende Instelling bij besluit genomen 
met ten minste twee derden van de uitgebrachte 
stemmen in een vergadering waarin ten minste de 
helft van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of 
vertegenwoordigd is. 
 
6. BESTUUR: VERTEGENWOORDIGING 
 
6.1 De Stichting wordt vertegenwoordigd door 
het bestuur.  
 
6.2 Het bestuur kan besluiten tot het verlenen 
van volmacht aan één of meer derden, om de Stichting 
binnen de grenzen van die volmacht te 
vertegenwoordigen.  
 
7. BESTUUR: BESLUITVORMING 
 
7.1 Bestuursvergaderingen worden gehouden zo 
dikwijls een bestuurder een bestuursvergadering 
bijeenroept, doch ten minste één maal per jaar.  
 
7.2 Tot bijeenroeping van een 
bestuursvergadering is iedere bestuurder bevoegd en 
wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen 
onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven 
dagen. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is 
geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet 
bij de oproeping zijn vermeld, dan wel de 
bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan 
zeven dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, 
mits de vergadering voltallig is en geen van de 
bestuurders zich alsdan tegen besluitvorming verzet.  
 
7.3 Bestuursvergaderingen worden gehouden 
ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering 
bijeenroept.  
 
7.4 Toegang tot de vergaderingen hebben de 
bestuurders alsmede zij die door de ter vergadering 
aanwezige bestuurders worden toegelaten. Een 
bestuurder kan zich door een schriftelijk door hem 
daartoe gevolmachtigd medebestuurder ter 
vergadering doen vertegenwoordigen. Een bestuurder 
kan ten hoogste één medebestuurder ter vergadering 
vertegenwoordigen.  
 
7.5 Iedere bestuurder heeft één stem. Alle 
besluiten waaromtrent bij deze statuten niet anders is 
bepaald worden genomen met volstrekte 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco 
stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet 
uitgebracht. Staken de stemmen bij verkiezing van 
personen dan beslist het lot; staken de stemmen bij 
een andere stemming, dan is het voorstel verworpen.  
 
7.6 De vergaderingen worden geleid door de 
voorzitter; bij diens afwezigheid voorziet de 
vergadering zelf in haar leiding. 
 
7.7 Van het verhandelde in de vergadering 
worden notulen opgemaakt.  
 
7.8 Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten 
vergadering worden genomen, schriftelijk of op 
andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan 
alle in functie zijnde bestuurders is voorgelegd en geen 
van hen zich tegen de desbetreffende wijze van 
besluitvorming verzet. Van een besluit buiten 
vergadering dat niet schriftelijk is genomen wordt een 
verslag opgemaakt. Schriftelijke besluitvorming 
geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen 
van alle in functie zijnde bestuurders.  
 
8. BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN 
 
8.1 Het boekjaar van de Stichting valt samen met 
het kalenderjaar.  
 
8.2 Het bestuur is verplicht van de 
vermogenstoestand van de Stichting en van alles 
betreffende de werkzaamheden van de Stichting naar 
de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op 
zodanige wijze een administratie te voeren en de 
daartoe behorende boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te 
allen tijde de rechten en verplichtingen van de 
Stichting kunnen worden gekend.  
 
8.3 Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes 
maanden na afloop van het boekjaar een balans en 
een staat van baten en lasten van de Stichting te 
maken en op papier te stellen.  
 
8.4 Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van 
de in artikel 7.3 hiervoor bedoelde stukken over te 
gaan, deze doen onderzoeken door een door hem aan 
te wijzen accountant. Deze brengt omtrent zijn 
onderzoek verslag uit aan het bestuur.  
 
8.5 Het bestuur is verplicht de in de voorgaande 
leden bedoelde boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, 
onverminderd het bepaalde in artikel 7.6 hiervoor.  
 
8.6 De op een gegevensdrager aangebrachte 
gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans 
en staat van baten en lasten, kunnen op een andere 
gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, 
mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige 
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weergave der gegevens en deze gegevens gedurende 
de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen 
redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.  
 
9. VERGADERING VAN ZON 

OBLIGATIEHOUDERS 
 
9.1 Vergaderingen van Zon Obligatiehouders 
worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks 
wenselijk acht. Tevens is het bestuur, op schriftelijk en 
gemotiveerd verzoek daartoe van (a) een Uitgevende 
Instelling of (b) houders van ten minste één en vijftig 
procent (51%) van het totale nominale bedrag aan 
uitstaande Zon Obligaties, verplicht een Vergadering 
van Zon Obligatiehouders bijeen te roepen. Indien aan 
zodanig verzoek niet binnen veertien dagen gevolg 
wordt gegeven, zijn de verzoekers zelf tot 
bijeenroeping bevoegd.  
 
9.2 De bijeenroeping van een Vergadering van 
Zon Obligatiehouders geschiedt schriftelijk onder 
opgave van de te behandelen onderwerpen, op een 
termijn van ten minste vijftien dagen. Indien de 
bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of 
onderwerpen aan de orde komen die niet bij de 
oproeping zijn vermeld, dan wel de bijeenroeping is 
geschied op een termijn korter dan vijftien dagen, is 
besluitvorming niettemin mogelijk mits (i) alle Zon 
Obligatiehouders ter vergadering aanwezig zijn of 
vertegenwoordigd worden, (ii) geen hunner zich 
alsdan tegen besluitvorming verzet en (iii) de 
vergadering met voorkennis van het bestuur wordt 
gehouden.  
 
9.3 Vergaderingen van Zon Obligatiehouders 
worden gehouden in de gemeente waar de Stichting 
statutair is gevestigd.  
 
9.4 Toegang tot de Vergadering van Zon 
Obligatiehouders hebben de Zon Obligatiehouders, de 
bestuurders van de Stichting alsmede van een 
Uitgevende Instelling, alsmede zij, die daartoe door de 
Vergadering van Zon Obligatiehouders zijn 
uitgenodigd. Een houder van één of meer Zon 
Obligaties kan zich door een schriftelijk door hem 
daartoe gevolmachtigde ter vergadering doen 
vertegenwoordigen.  
 
9.5 Elke Zon Obligatiehouder heeft recht op het 
uitbrengen van een aantal stemmen gelijk aan het 
gezamenlijke nominale bedrag van zijn Zon Obligaties 
gedeeld door de gemiddelde nominale waarde van alle 
uitgegeven Zon Obligaties (naar beneden afgerond), 
met een minimum van één stem. Indien gestemd dient 
te worden over een besluit dat enkel betrekking heeft 
op één specifieke Uitgevende Instelling, dan hebben 
alleen de Zon Obligatie houders die in het bezit zijn van 
een Zon Obligatie die is uitgegeven door deze 
Uitgevende instelling recht op het uitbrengen van een 
aantal stemmen gelijk aan het gezamenlijke nominale 

bedrag van zijn door deze Uitgevende instelling 
uitgegeven Zon Obligaties gedeeld door de 
gemiddelde nominale waarde van alle uitgegeven Zon 
Obligaties (naar beneden afgerond) behorende bij 
deze Uitgevende instelling, met een minimum van één 
stem.  
 
9.6 Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten 
niet anders is bepaald worden genomen met een 
meerderheid van twee derden van de uitgebrachte 
stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn 
uitgebracht.  
 
9.7 Bij het staken van stemmen omtrent andere 
onderwerpen dan de verkiezing van personen beslist 
het lot.  
 
9.8 Alle stemmingen geschieden mondeling, 
tenzij een ter vergadering aanwezige Zon 
Obligatiehouder schriftelijke stemming verlangt, in 
welk geval gestemd wordt door middel van 
ongetekende stembriefjes.  
 
9.9 De Vergadering van Zon Obligatiehouders 
wordt geleid door een door het bestuur al dan niet uit 
zijn midden aan te wijzen voorzitter. Indien op deze 
wijze niet in een voorzitter wordt voorzien, dan 
voorziet de Vergadering van Zon Obligatiehouders 
daar zelf in.  
 
9.10 Van het verhandelde in de Vergadering van 
Zon Obligatiehouders worden door een daartoe door 
de voorzitter van de vergadering aan te wijzen persoon 
notulen opgemaakt welke in en door dezelfde of de 
eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten 
blijke daarvan door de voorzitter en de notulist 
ondertekend.  
 
9.11 De voorzitter kan bepalen dat van het 
verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt 
opgemaakt. Het notarieel proces-verbaal wordt mede 
ondertekend door de voorzitter.  
 
9.12 De Vergadering van Zon Obligatiehouders 
kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten 
nemen, mits (i) zulks geschiedt met voorkennis van het 
bestuur, (ii) alle Zon Obligatiehouders in de 
gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen 
en (iii) zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet 
tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten.  
 
Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste 
meerderheid van het aantal stemmen schriftelijk vóór 
het voorstel is uitgebracht.  
 
9.13 Van een buiten vergadering genomen besluit 
wordt door het bestuur een relaas opgemaakt dat 
tezamen met de hiervoor in artikel 8.12 bedoelde 
stukken bij de notulen wordt gevoegd.  
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10. STATUTENWIJZIGING  
 
10.1 Het bestuur is bevoegd de statuten te 
wijzigen na voorafgaande goedkeuring van de 
Vergadering van Zon Obligatiehouders.  
 
10.2 Bij de oproeping tot de vergadering waarin 
een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient 
een afschrift van het voorstel, bevattende de 
woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te 
worden gevoegd.  
 
10.3 Een statutenwijziging treedt eerst in werking 
nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot 
het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder 
bevoegd.  
 
11. ONTBINDING  
11.1 Het bestuur is bevoegd de Stichting te 
ontbinden.  
 

11.2 Hetgeen na voldoening van schuldeisers aan 
vermogen van de Stichting resteert, wordt door de 
vereffenaars bestemd voor de Zon Obligatiehouders, 
zo veel mogelijk in overeenstemming met het doel van 
de Stichting, dan wel bestemd voor een nader door de 
vereffenaars vast te stellen ideëel of sociaal doel.  
 
11.3 Na de ontbinding geschiedt de vereffening 
door het bestuur. Het bestuur kan besluiten andere 
personen tot vereffenaar te benoemen.  
 
11.4 Na afloop van de vereffening blijven de 
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van 
de ontbonden Stichting gedurende de bij de wet 
voorgeschreven termijn onder berusting van de door 
de vereffenaars aangewezen persoon.  
 
11.5 Op de vereffening zijn overigens de 
bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek van toepassing.  
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Bijlage 6 - Statuten Zonnepark PV1 B.V. 
 

 

1

2018SL999356NvD/PV1

AKTE VAN OPRICHTING
Zonnepark PV1 B.V.

Heden, twee januari tweeduizend negentien,
verscheen voor mij, mr. Karin Jacqueline Teeuwen, kandidaat-notaris, als waarnemer van
mr. Francisca Theodora Henriëtte van Loon-Vercauteren, notaris te Rotterdam, hietna te
noemen “notaris” :
mevrouw mr. Michelle Signer geboren te Gouda op acht november negentienhonderd
drieennegentig, te dezen woonplaats kiezend ten kantore van mu, notaris (Boompjes 258, -

3011 XZ Rotterdam), te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
Zonneparken Nederland B.V., een besloten vennootschap met bepetkte
aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Heerenveen en kantoorhoudende te de Ynfeart
7 400, 8447 GM Heerenveen, ingeschreven in het handeisregister van de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 61488313, hierna te noemen de “Oprichter”.
Volmacht .
Van voormelde volmacht blijkt uit één (1) onderhandse akte die in origineel of in kopie aan
deze akte zal worden gehecht.
Inleiding .
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde bij deze dat de Oprichter een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, hierna te noemen de
“Vennootschap” opricht, die wordt geregeerd door de volgende statuten:
STATUTEN :
Begripsbepalingen .
Artikel 1 .
1. In de statuten wordt verstaan onder:

a. aandeel:
een aandeel in het kapitaal van de vennootschap; rechten die stemrecht noch -

aanspraak op uitkering van winst of reserves omvatten worden niet als aandeel
aangemerkt;

b. aandeelhouder:
een houdet van één (1) of meer aandelen;

HVG
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2

c. algemene vergadering: -

het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door de persoon of personen aan
wie als aandeelhouder of anderszins het stemrecht op aandelen toekomt, dan -

wet een bijeenkomst van personen (of hun vertegenwoordigers) met
vergaderrechten;

U. bestuur:
het bestuur van de vennootschap;

e. bestuurder:
een bestuurder van de vennootschap;

f. register:
het register van de vennootschap;

g. vennootschap:
de vennootschap waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze
statuten;

h. vergadergerechtigden:
aandeelhouders en personen waaraan vergaderrechten bij of krachtens de wet
en/of deze statuten toekomen; en

I. vergadercecht:
het recht om algemene vergaderingen bij te wonen en daarin
het woord te voeren.

2. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten tenzij
uitdrukkelijk anders aangegeven.

3. Tenzij uit de context anders voortvloeit, hebben woorden en uitdrukkingen in deze --
statuten, indien niet anders omschreven, dezelfde betekenis als in het Burgerlijk
Wetboek.

Naam en zetel .
Artikel 2 .
1. De vennootschap draagt de naam: Zonnepark PV1 B.V.
2. De vennootschap heeft haar zetel in Heerenveen.
Doel .
Artikel 3 .
1. De vennootschap heeft als doel: het exploiteren van een handelsonderneming, in het

bijzonder op het gebied van het opwekken, verhandelen, exploiteren van energie in -

de meest tuime zin des woords, alsmede het verrichten van at hetgeen met het
vorenstaande verband houdt of daartoe in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn.

2. Onder het doel van de vennootschap is mede begrepen het oprichten en verwerven -

van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over
andere ondernemingen, aismede het (doen) financieren, ook door middel van het --
stellen van zekerheden, van andere ondernemingen, met name van die waarmee de
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vennootschap in een groep verbonden is.
-

Kapitaal en aandelen .
Artikel 4 .
1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit één (1) of meet gewone aandelen, elk

aandeel met een nominale waarde van één euro (EUR 1,00).
2. AlIe aandelen zijn doorlopend genummerd vanaf 1.
3. AlIe aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
Register .
Artikel 5 .
1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle

aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waatop zij de
aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, aismede met
vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag.

2. In het register worden opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van
vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum
waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening,
aismede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten aan hen
toekomen.

3. Alle aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge lid 2 in het register
moeten worden opgenomen zijn verplicht tijdig het bestuur de nodige gegevens te --

verschatten.
4. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en aantekeningen in -

het register worden getekend door een bestuurder.
5. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en

een pandhouder, kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn
recht op een aandeel.

6. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de
aandeelhouders alsmede de vruchtgebruikers en pandhouders.

Uitgifte van aandelen en voorkeursrecht .
Artikel 6 .
1. Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de algemene

vergadering geschieden, voor zover deze bevoegdheid door de algemene
vergadering niet is overgedragen aan een ander orgaan binnen de vennootschap. De
algemene vergadering kan deze overdracht herroepen. Bij het besluit tot uitgifte
van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. De -

koers kan niet beneden pan zijn.
2. ledere aandeelhouder, met uitzondering van de vennootschap indien zij houder is

van aandelen in haar eigen kapitaal, heeft bij uitgifte van aandelen een
voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, --
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behoudens de wettelijke beperkingen terzake en het bepaalde in lid 4.
3. Het bepaalde in lid 2 is van overeenkomstige toepassing bij het verlenen van rechten

tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van
aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van
aandelen uitoefent.

4. Het vootkeursrecht kan, telkens voor één (1) enkele uitgifte, worden bepetkt of
uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan.

5. Voor de uitgifte van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van
een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de
vennootschap en de partij die aandelen verkrijgt partij zijn.

Storting op aandelen .
Artikel 7 .
1. Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort.

Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te
worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de vennootschap bet zal --
hebben opgevraagd.

2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng
is overeengekomen.

3. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin de nominaTe waarde luidt, kan
slechts plaatsvinden met toestemming van de vennootschap.

Eigen aandelen .
Artikel 8 .
1. De vennootschap kan bij uitgitte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
2. Het bestuur beslist met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke

bepalingen over de verkrijging van aandelen in bet kapitaal van de vennootschap.
Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is --
nietig.

3. De vennootschap kan slechts eigen aandelen verkrijgen voor zover na die verkrijging
ten minste één (1) aandeel door een ander dan de vennootschap of een
dochtermaatschappij van de vennootschap wordt gehouden.

4. Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen door de vennootschap geschiedt
met inachtneming van het bepaalde in artikel 13.

5. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een
dochtermaatschappij van de vennootschap kan in de algemene vergadering geen
stem worden uitgebracht.

6. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan mede begrepen.
Kapitaalvermindering .
Artikel 9.
1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal
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door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziginq -

te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop bet besluit betrekking
heeft worden aanqewezen en moet de uitvoecing van het besluit zijn geregeld.

2. Op een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op
aandelen is lid 2 van artikel 21 van overeenkomstige toepassing. Terugbetaling of --

ontheffing van de stortingsplicht in de zin van dit artikel is slechts toegestaan, voor -
zover bet eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de
statuten moeten worden aangehouden.

3. Kapitaalvermindering kan slechts geschieden voor zover na de vermindering ten
minste een (1) aandeel door een ander dan de vennootschap of een
dochtermaatschappij van de vennootschap wordt gehouden en voorts met
inachtneming van bet in de wet bepaalde.

Vruchtgebruik. Pandrecht .
Artikel 10 .
1. Op een aandeel kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd.
2. De aandeelhouder heeft bet stemrecht op de aandelen waarop een recht van

vruchtgebruik is gevestigd.
3. In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker,

indien dit bij de vestiging van bet recht van vruchtgebruik is bepaald of nadien
schriftelijk tussen de aandeelhouder en de vruchtgebruiker is overeengekomen en --

de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering. De --

goedkeuring door de algemene vergadering is niet vereist indien de vruchtgebruiker
een persoon is aan wie aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen.

4. De vruchtgebruiker die stemrecht heeft en de aandeelhouder die geen stemrecht
heeft, hebben vergaderrechten. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft
geen vergaderrechten.

5. Op een aandeel kan pandrecht worden gevestigd.
6. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de verpande aandelen.
7. In afwijking van het voorgaande lid komt bet stemrecht toe aan de pandhouder

indien dit, aI dan niet onder opschortende voorwaarde, bij de vestiging van het
pandrecht is bepaald of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de
pandhouder is overeengekomen en de overgang van het stemrecht is goedgekeurd -

door de algemene vergadering.
8. De pandhouder die stemrecht heeft en de aandeelhouder die geen stemrecht heeft,

hebben vergaderrechten. De pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft geen
vergaderrechten.

Certificaten van aandelen .
Artikel 11.
Aan certiticaten van aandelen is geen vergadetrecht verbonden.
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Levering van aandelen en beperkte rechten .
Artikel 12 .
1. Voor de levering van een aandeel of de vestiging of levering van een beperkt recht --

daarop is vereist een daattoe bestemde ten overstaan van een in Nederland
standplaats hebbende notaris verleden akte.

2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zeif bij de rechtshandeling partij is,
kunnen de aan het aandeel verbonden rechten pas worden uitgeoefend nadat de
vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan de vennootschap is
betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde, dan wel deze eigener
beweging heeft erkend door inschrijving in het register overeenkomstig het in de
wet bepaalde.

Blokkeringsregeling .
Artikel 13 .
ledere aandeelhouder kan zijn aandelen vrijelijk overdragen.
Bestuur .
Artikel 14 .
1. Het bestuur bestaat uit een (1) of meer bestuurders. Zowel natuurlijke personen

als rechtspersonen kunnen bestuurder zijn.
2. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
Benoeming. Schorsing en ontslag. Belet of ontstentenis. Bezoldiping .
Artikel 15 .
1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
2. ledere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden

geschorst en ontslagen.
3. In geval van belet of ontstentenis van een bestuurder zijn de andere bestuurders of

is de andere bestuurder tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In
geval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of van de enige bestuurder is de
persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt aangewezen, tijdelijk met
het bestuur van de vennootschap belast.

4. De titulatuur, de bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere
bestuurder worden vastgesteld door de algemene vergadering.

Bestuurstaak. Besluitvorming .
Artikel 16 .
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van

hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de
met haar verbonden onderneming.

2. Tenzij op grond van id 5 anders is bepaald, heeft elke bestuurder één (1) stem en -

worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de -

uitgebrachte stemmen.
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3. Een bestuurder kan zich ter vergadering slechts bij schriftelijke volmacht doen
vertegenwoordigen. Aan de eis van schrittelijkheid van de volmacht wordt voldaan --

indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
4. Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk of

op reproduceerbare wijze langs elektronische weg worden genomen, mits het
desbetretfende voorstel aan alle in functie zijnde bestuurders is voorgelegd en geen
van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

5. Het bestuur kan nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze --
van het bestuur. In dat kader kan het bestuur onder meet bepalen met welke taak
iedere bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast.

6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het
belang bedoeld in lid 1. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden
genomen en de desbetreffende bestuurder(s) tevens enig aandeelhouder(s)
is/zijn, kan/kunnen de desbetreftende bestuurder(s) desondanks het besluit
nemen. Indien er op grond van het hiervoor in dit artikel bepaalde geen
bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene
vergadering.

VertegenwoordiQing .
Actikel 17 .
1. Het bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

Indien het bestuur uit meerdere bestuurders bestaat komt de bevoegdheid tot
vertegenwoordiging mede toe aan iedere bestuurder zelfstandig handelend.

2. Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte
vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. leder van hen vertegenwoordigt de
vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan die bevoegdheid gesteld.
Hun titulatuur wordt door het bestuur bepaald.

3. Rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle aandelen in het -

kapitaal van de vennootschap, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd
door deze aandeelhouder, worden schrittelijk vastgelegd. Voor de toepassing van de
vorige zin worden aandelen gehouden door de vennootschap of haar
dochtermaatschappijen niet meegeteld.

4. Lid 3 is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen
voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren.

Goedkeuring van besluiten van het bestuur .
Artikel 18 .
1. De algemene vergadering is bevoegd besluiten van het bestuur aan haar

goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden
en schrittelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.
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2. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.

Boekiaar. Jaarrekening .
Artikel 19 .
1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. ]aarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens

verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf (5) maanden door de
algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het
bestuur een jaarrekening op en legt het deze voor de aandeelhouders ter inzage
ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het -
bestuursverslag ter inzage, tenzij de vennootschap op grond van de wet is
vrijgesteld van de verplichting een bestuursverslag op te maken.

3. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de
ondertekening van één (1) of meet van hen, dan wordt daarvan onder opgave van -

reden melding gemaakt.
4. De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een op --

grond van de wet bevoegde accountant, tenzij zij daarvan is vrijgesteld op grond
van de wet. Tot het verlenen van de opdtacht is de algemene vergadering bevoegd.
Gaat deze daartoe niet over, dan is het bestuur bevoegd.

5. De opdracht tot onderzoek kan om gegronde redenen worden ingetrokken door de -

algemene vergadering en door degene die haat heeft verleend.
6. De accountant die de jaarrekening heeft onderzocht, brengt omtrent zijn onderzoek

verslag uit aan het bestuur.
7. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de

krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens
vanaf de oproep voor de algemene vergadering bestemd tot hun behandeling, te
hater kantore aanwezig zijn. De aandeelhouders en de overige
vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en kosteloos een afschrift
verkrijgen.

8. Indien de vennootschap is vrijgesteld van de vetplichting als bedoeld in lid 4 kan de -

algemene vergadering alsnog besluiten dat de jaarrekening onderzocht wordt, dan -

wel dat een andere vorm van beoordeling van de jaarrekening en financiële
boekhouding plaatsvindt.

Vaststelling jaarrekening. Kwiltinp. Openbaarmaking .
Attikel 20 .
1. De algemene vergadering stelt de jaatrekening vast. Het bestuursverslag wotdt door

het bestuur vastgesteld.
2. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting aan een bestuurder. De

algemene vergadering kan bij afzonderlijk besluit kwijting vetlenen aan een
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bestuurder voor het gevoerde beleid in het desbetreffende boekjaar, voor zover dat
beleid blijkt uit de jaarrekening of anderszins is bekend gemaakt aan de algemene
vergadering.

3. Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn, geldt ondertekening van de
jaarrekening door afle bestuurders niet als vaststefling van de jaarrekening.

4. Tenzij een wettelijke vrijstelling van toepassing is, is de vennootschap verplicht tot --
openbaarmaking van haar jaarrekening binnen acht (8) dagen na de vaststelling
daarvan.

Winst en uitkeringen.
Artikel 21.
1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de

vaststelling van de jaarrekening is bepaald dan wel bepaling van de wijze waarop een
tekort zal worden verwerkt en tot vaststefling van tussentijdse uitkerinqen uit de
winst of uitkeringen uit de reserves, voor zover het eigen vermogen groter is dan de
reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.

2. Een besluit dat sttekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen
goedkeuring daaraan heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring
mdi en het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de
uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare
schulden.

3. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in
haar kapitaal houdt niet mee. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel
zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het -
nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. Met instemming van alle
aandeelhouders kan van het bepaalde in de tweede zin van dit lid worden
afgeweken.

4. Met inachtneming van het bepaalde in lid 2 zijn uitkeringen onmiddellijk opeisbaar, --
tenzij de algemene vergadering een ander moment vaststelt.

5. De vordering van een aandeelhouder tot een uitkering op aandelen verjaart door
verloop van vijf (5) jaren na de dag waarop zij opeisbaar is geworden.

Algemene vergadering.
Artikel 22.
1. Iijdens ieder boekjaar van de vennootschap wordt ten minste één (1) algemene

vergadering gehouden of wordt ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 25
buiten vergadering besloten. De agenda van de jaarlijkse algemene vergadering
bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:
a. de vaststelling van de jaarrekening;
b. de bepaling van de winstbestemming;
c. de verlening van kwijting aan bestuurders voor hun bestuur over het
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afgelopen boekjaar; en -

d. indien de vennootschap verplicht is een bestuutsverslag op te maken, de
behandeling van het bestuursverslag,

tenzij de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en, indien een
bestuursverslag vereist is, de termijn voor het overleggen van bet bestuursvecslag -

is verlengd of een voorstel daartoe op deze agenda is geplaatst.
2. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls bet bestuur dat nodig

acht. Het bestuur is bevoegd tot bet bijeenroepen van een algemene vergadering.
Het bestuur is tot oproeping van een algemene vergadering vetplicht wanneer een --

(1) of meet vergadetgerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste één
honderdste (1/lOOe) gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen
schriftelijk en ondet nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen bet
vetzoek aan bet bestuur richten een algemene vergadeting bijeen te toepen, tenzij -

een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
3. Een onderwerp, waatvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meet

vergadetgerechtigden, die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste
(1/1oo) gedeelte van bet geplaatste kapitaal vettegenwoordigen, wordt
opgenomen in de optoeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de
vennootschap het verzoek niet later dan op de dettigste (309 dag voor die van de -

vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de
vennootschap zich daartegen verzet. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek
als bedoeld in dit lid wocdt voldaan indien dit verzoek elektronisch is vastgelegd.

4. De oproeping tot een algemene vetgadering geschiedt doot middel van
oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de vergadergerechtigden, zoals
deze zijn vermeld in het registet als bedoeld in artikel 5.

5. Na instemming van een vergadergetechtigde kan de oproeping eveneens
geschieden doot een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en
reproduceetbaat bericht aan het adres dat door hem voot dit doel aan de
vennootschap is bekendgemaakt.

6. De oproeping vetmeldt de te behandelen onderwetpen. Deelname aan en stemmen -

in een algemene vetgadering kan door gebruikmaking van een elektronische
communicatiemiddel als dit bij de oproeping is vermeld.

7. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste (89 dag voor die van de
vergadering.

8. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de
vennootschap volgens deze statuten haat zetel heeft.

9. De algemene vergadeting voorziet zelt in haar voorzitterschap. Tot dat ogenbilk
wordt het voorzittetschap waargenomen door een bestuurder of bij gebreke
daarvan door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon. De notulen
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van de algemene vergadering worden gehouden door een door de voorzitter
aangewezen notulist.

10. De bestuurders hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende
stem.

Algemene vergadering. Afwijking agenda, termijn, plaats.
Artikel 23.
1. Mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd dat besluitvorming plaatsvindt,

over alle onderwerpen en met de plaats van de vergadering, en de bestuurders
voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te --

brengen, kunnen wettige besluiten worden genomen en/of kan de algemene
vergadering elders dan behoort worden gehouden, ongeacht of de
oproepingstermijn korter was of de oproeping niet heeft plaatsgehad, met
betrekking tot onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping was
aangekondigd en ongeacht of de algemene vergadering wordt gehouden ter plaatse
in artikel 22 id B vermeld.

2. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien het bestuur niet --

ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de
vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de
vergadering aan het bestuur verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de
vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden. Aan ieder van hen wordt
desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten
hoogste de kostprijs.

Besluitvorming .
Artikel 24 .
1. ledere vergadergerechtigde is bevoegd om in persoon of bij schrittelijk

gevolmachtigde de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te
voeren, tenzij één (1) of meer van deze rechten overeenkomstig het in deze
statuten bepaalde een vergadergerechtigde niet toekomen. ledere stemgerechtigde
vergadergerechtigde is bevoegd, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, het
hem toekomende stemrecht uit te oefenen in de algemene vergadering. Aan de eis -

van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch -

is vastgelegd.
2. ledere vergadergerechtigde is bevoegd om, in persoon of bij een schrittelijk

gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en, ten aanzien
van stemgerechtigde vergadergerechtigden, het stemrecht uit te oefenen. Aan de --

eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht
elektronisch is vastgelegd.

3. Voor de toepassing van lid 2 is vereist dat de vergadergerechtigde via het
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elektronisch communicatiemiddel kan worden geldentificeerd, rechtstreeks kan
kennisnemen van de verhandelinqen ter vergadering, kan deelnemen aan de
beraadslaging en ten aanzien van de stemgerechtigde vergadergerechtigde, het
stemrecht kan uitoefenen.

4. Het bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch
communicatiemiddel als bedoeld in dit artikel, welke voorwaarden bij de oproeping --

bekend dienen te worden gemaakt.
5. leder aandeel geett recht op het uitbrengen van één (1) stem.
6. Voot zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijft wotden --

alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. --
7. Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen.
Besluitvorming buiten vergadering .
Artikel 25 .
1. Besluitvorming van stemgerechtigde vergadergerechtigden kan op andete wijze dan

in vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van
besluitvorming hebben ingestemd. Deze wijze van instemming kan langs
elektronische weg plaatsvinden.

2. De stemmen worden schrittelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid
van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de
wijze waarop ieder det aandeelhouders stemt, schcittelijk ot elektronisch is
vastgelegd. De stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht.

3. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid
gesteld om advies over het voorstel ult te brengen.

4. Degenen die buiten vergadering een besluit hebben genomen, doen van het aldus
genomen besluit onverwijid mededeling aan het bestuur.

Statutenwijziging .
Artikel 26 .
1. De algemene vergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen.
2. Wanneer in een algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt

gedaan, moet zuiks steeds bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld.
Tegelijkertijd moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging
woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden
gelegd voor de vergadergerechtigden tot de afloop van de vergadering. Vanaf de
dag van de nederlegging tot de dag van de vergadering wordt aan een
vergadergerechtigde, op diens verzoek, kosteloos een afschrift van het voorstel
verstrekt. Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt.

Ontbinding. Vereffening .
Artikel 27 .
1. De vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de
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algemene vergadering. Wanneer in een algemene vergadering een voorstel tot
ontbinding van de vennootschap wotdt gedaan, moet dat bij de oproeping tot de
vergadering worden vermeld.

2. In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene
vergadering, worden de bestuurders veretfenaars van bet vermogen van de
ontbonden vennootschap. De algemene vergadering kan besluiten andere personen
tot vereffenaar te benoemen.

3. Gedutende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk -

van kracht.
4. Hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden vennootschap is

overgebleven, wordt overgedragen aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van
het gezamenlijke nominale bedrag van ieders aandelen.

5. Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Titel
1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Overige bevoegdheid .
Artikel 28 .
Aan de algemene vergadering behoort binnen de door de wet en deze statuten gestelde
grenzen alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
Overgangsbepaling .
Artikel 29 .
Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op éénendertig december tweeduizend
negentien. Dit artikel vervalt na verloop van het eerste boekjaar.
SLOTVERKLARINGEN .
Ten slotte verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld:
1. Voor de eerste maal wordt de Oprichter tot bestuurder van de Vennootschap

benoemd.
2. Bij de oprichting zal één (1) aandeel worden uitgegeven, genummerd 1, met een

nominale waarde van één euro (EUR 1,00), hierna te noemen bet “Aandeel”, en zal
het geplaatste kapitaal van de Vennootschap derhalve één euro (EUR 1,00)
bedragen.

3. Het Aandeel zal worden genomen door de Oprichter.
De plaatsing geschiedt a pan.

4. Het op bet Aandeel te storten bedrag is door de Oprichter op de kwaliteitsrekening -

van mij notaris gestort. 1k, notaris, zal het op bet Aandeel te storten bedrag voor
het passeren van de onderhavige akte houden ten titel van storting op bet uit te
geven Aandeel voor de Oprichter. 1k, notaris, zal het op het Aandeel te storten
bedrag direct na het passeren van de onderhavige akte ten titel van storting op bet
Aandeel houden voor de Vennootschap, waardoor het Aandeel is volgestort, welk
bedrag 1k, notaris, zo spoedig mogelijk zal overmaken naar een bankrekening ten
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name van de Vennootschap. De Vennootschap aanvaardt hierbij de storting op het -

Aandeel.
AANGEHECHT DOCUMENT .
Aan deze akte zal het navolgende document worden gehecht:
- (een kopie van) de volmacht.
WAARVAN AKTE is verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De verschenen persoon is mu, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan de
verschenen petsoon opgegeven en toegelicht. De vetschenen persoon heeft verklaard op
volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud
van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de verschenen persoon en
vervolgens door mu, notaris, ondertekend.

(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:
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Bijlage 7 - Obligatievoorwaarden 
 
 
DEFINITIES EN INTERPRETATIE 
 
In deze akte zullen de na te melden woorden de 
volgende betekenis hebben, tenzij duidelijk anders 
aangegeven: 
 
Aflossingsbedrag: betekent het bedrag als bedoeld in 
artikel 6.3. 
Akte: betekent deze akte tussen de Uitgevende 
Instelling, de Zon Obligatiehouder en de Trustee, 
alsmede de daarbij behorende Bijlagen. 
Bestuur: betekent het bestuur van de Trustee. 
Beheersovereenkomst: betekent de 
beheersovereenkomst tussen de Uitgevende Instelling 
en de beheerder van de Uitgevende Instelling.  
Bijlagen: betekent de bij deze akte behorende bijlagen 
welke een integraal onderdeel uitmaken van deze 
Akte. 
Boeterente: Aanvullende rente die betaalbaar is 
indien aflossing van de hoofdsom voorafgaand aan de 
Expiratiedatum plaatsvindt conform artikel 6.3. 
Directie: betekent de directie van de Uitgevende 
Instelling. 
Datum van Vervroegde Aflossing: heeft de betekenis 
als daaraan gegeven in artikel 6.2; 
Expiratiedatum: heeft de betekenis als daaraan 
gegeven in artikel 6.1. 
Gelieerde Partij: betekent iedere persoon, 
rechtspersoon of vennootschap waarmee een 
persoon, rechtspersoon of vennootschap in een groep 
is verbonden. 
Informatie Memorandum: betekent het document 
zoals gedefinieerd in het Informatie Memorandum 
met betrekking tot de Obligaties gedateerd op d.d. 22 
juni 2020, samen met de daarbij behorende Bijlagen. 
Inschrijvingsovereenkomst: betekent de 
overeenkomst waarmee op één of meerdere 
Obligaties kan worden ingeschreven, zoals beschreven 
in Hoofdstuk 9 van het Informatie Memorandum. 
Inschrijvingsperiode: betekent de periode als bedoeld 
in artikel 3.1. 
Investeringsovereenkomst: de Inschrijfovereenkomst 
die door de Crowdfunder is ondertekend conform de 
voorwaarden als vermeld in het Informatie 
Memorandum en door de Uitgevende Instelling is 
bekrachtigd middels een bestuursbesluit.  
Looptijd: betekent de periode als bedoeld in artikel 
2.4. 
Register van Zon Obligatiehouders: betekent het 
register van Zon Obligatiehouders zoals bedoeld in 
artikel 9. 
Schriftelijk: betekent per telefax of door enig ander 
(elektronisch) communicatiemiddel voor zover dat 
wettelijk of in de jurisprudentie wordt aangemerkt als 
geldig schriftelijk bewijs. 

Senior Vreemd Vermogen Projectfinancier: 
Verstrekker van Senior Vreemd Vermogen enkel en 
alleen gebaseerd op de terugbetaalcapaciteit van de 
kasstromen die voortvloeien uit het 
Zonnestroomsysteem, in dit geval DZ Bank. 
Senior Vreemd Vermogen Projectfinanciering: De 
financiering die het minste risico loopt gegeven het feit 
dat deze de hoogste rang heeft in de kaswaterval en in de 
zekerheden, op de datum van dit Informatie 
Memorandum de EUR 13.192.000 financiering verstrekt 
door DZ Bank waarbij de financieringsovereenkomst ten 
tijde van de inschrijving nog niet is geformaliseerd. 
Stortingsdatum: betekent de datum waarop het 
bedrag van de Zon Obligatielening ter beschikking 
wordt gesteld aan de Uitgevende Instelling. 
Trustee: Stichting Zonnedelers, in haar hoedanigheid 
als vertegenwoordiger van de Zon Obligatiehouders, 
kantoorhoudende te Distelweg 451, 1031 HD, 
Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van 
de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 
62979795, vertegenwoordigd door 
ZonnepanelenDelen B.V. 
Uitgevende Instelling: Zonnepark PV1 B.V.. 
Uitgiftedatum: betekent de datum waarop de uitgifte 
van een Zon Obligatie is ingeschreven in het Register 
overeenkomstig artikel 3.7. zoals vastgelegd in het 
bestuursbesluit van uitgifte, van de Zon 
Obligatielening, naar verwachting op 1 september 
2020.  
Uitgifteprijs: heeft de betekenis zoals bedoeld in 
artikel 3.6. 
Uitstaande Hoofdsom: betekent van tijd tot tijd het 
totale bedrag van de nominale waarde van een Zon 
Obligatie, zoals blijkt uit het Register. 
Werkdag: betekent een dag die niet een zaterdag, een 
zondag of een in Nederland algemeen erkende 
feestdag is. 
Zonnestroomsysteem: betekent het fotovoltaïsch 
zonne-energiesysteem met een vermogen van 14.517 
kWp, bestaande uit 39.544 panelen van 365 en 370Wp 
per paneel, met inbegrip van Huawei 210 omvormers, 
montagemateriaal en bijbehorende kabels en 
verbindingen, zoals nader beschreven in het 
Informatie Memorandum en zoals (zal worden) 
geïnstalleerd op de grond van Sekdoornseplas.  
Zon Obligatie: betekent een door de Uitgevende 
Instelling uitgegeven en op naam gestelde vordering, 
met een nominale waarde van EUR 25,00 waaraan de 
rechten zijn verbonden als beschreven in deze Akte. 
Zon Obligatiehouder: betekent de persoon die als 
houder van één of meer Obligaties is ingeschreven in 
het Register van Zon Obligatiehouders. 
Zon Obligatielening: betekent het totaal van de door 
de Uitgevende Instelling uitgegeven Obligaties met 
een totale nominale waarde van maximaal EUR 
727.500. 
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ZonneRente: heeft de betekenis als daaraan gegeven 
in artikel 5.1; 
 
1 ALGEMENE VERPLICHTINGEN 
 
1.1 De Uitgevende Instelling zal geen nieuwe 
schulden aangaan anders dan schulden of vorderingen 
uit hoofde van haar normale bedrijfsvoering of de 
schulden die gerelateerd zijn aan het 
Zonnestroomsysteem, zijnde de Senior Vreemd 
Vermogen Projectfinanciering, de Zon Obligatielening 
en de aandeelhouderslening of schulden ter 
aanpassing of vervanging van de hiervoor genoemde 
schulden.  
 
1.2 Een wijziging of beëindiging van de 
projectcontracten is altijd mogelijk zonder 
toestemming van de Trustee, tenzij daarbij (a) rechten 
aan derde partijen worden toegekend en (b) de 
rechten van de Zon Obligatiehouders daardoor in 
materiele zin worden aangetast. Ook kunnen de 
projectcontracten eenzijdig worden aangepast 
wanneer er sprake is van een herstructurering of een 
event of default onder enige senior financiering.  
 
1.3 Een wijziging in de Directie van de 
Uitgevende Instelling is toegestaan zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
Trustee.  
 
1.4 De Uitgevende Instelling zal geen activiteiten 
uitvoeren anders dan de exploitatie van het 
Zonnestroomsysteem. 
 
1.5 De Uitgevende Instelling zal geen 
desinvesteringen doen, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de Trustee. 
 
1.6 De Uitgevende Instelling zal geen uitkering 
aan haar aandeelhouders doen, of een betaling op de 
Aandeelhouderslening verrichten, indien in enig jaar 
dat niet kan worden voldaan aan de 
betalingsverplichting(en) jegens de Zon 
Obligatiehouders en/of de Senior Vreemd Vermogen 
Projectfinancier. Voorst zal er ook geen uitkering aan 
de aandeelhouders plaatsvinden indien een dergelijke 
uitkering tot gevolg heeft dat er minder dan EUR 
30.000 aan liquiditeiten beschikbaar is of zal komen. 
 
2 OBLIGATIES 
 
2.1 De Uitgevende Instelling kan onder de 
voorwaarden als vermeld in deze Akte maximaal 
29.100 Obligaties uitgeven, waarmee maximaal een 
bedrag van EUR 727.500 kan worden geleend van de 
Zon Obligatiehouders. Door de enkele daad van het 
inschrijven op en vervolgens verkrijgen van de Zon 
Obligaties worden de Zon Obligatiehouders geacht 
bekend te zijn en in te stemmen met de voorwaarden 
van de Zon Obligaties als vermeld in deze Akte. 

 
2.2 De Zon Obligaties luiden op naam en zijn 
genummerd van O1 af. Van de Zon Obligaties zullen 
geen obligatiebewijzen worden uitgegeven. 
 
2.3 De Zon Obligaties vormen directe en 
onvoorwaardelijke verplichtingen van de Uitgevende 
Instelling die onderling gelijk in rang zijn zonder enig 
verschil in preferentie.  
 
2.4 De looptijd van de Zon Obligaties vangt aan 
op de Uitgiftedatum en eindigt op de Expiratiedatum 
(de “Looptijd”), waarna de Obligaties zullen worden 
afgelost met inachtneming van artikel 6, een en ander 
onverminderd het recht van de Uitgevende Instelling 
om tot vervroegde aflossing als bedoeld in artikel 6.2 
en 6.3 over te gaan. 
 
2.5 De Uitgevende Instelling is steeds bevoegd 
om hetgeen zij, al dan niet voor of namens zichzelf, 
opeisbaar of voorwaardelijk van een Zon 
Obligatiehouder heeft te vorderen, te verrekenen met 
enige, al dan niet opeisbare of voorwaardelijke 
(on)middellijke tegenvordering van de Zon 
Obligatiehouder op de Uitgevende Instelling. 
Vorderingen in vreemde valuta worden verrekend 
tegen de koers van de dag van verrekening. 
 
3 INSCHRIJVING EN UITGIFTE  
 
3.1 De periode waarin op de Obligaties kan 
worden ingeschreven loopt vanaf 24 juni 2020 16:00 
tot en met 26 augustus 2020, 23:59 uur (de 
“Inschrijvingsperiode”). De Uitgevende Instelling 
behoudt zich het recht voor om de 
Inschrijvingsperiode te verlengen, te verkorten en op 
te schorten, in welk geval mogelijk ook de 
Uitgiftedatum wordt vervroegd of uitgesteld. 
 
3.2 Inschrijving op de Zon Obligaties vindt plaats 
door het langs elektronische weg ondertekenen van 
een volledig ingevuld Inschrijvingsovereenkomst 
welke eveneens beschikbaar gemaakt wordt aan de 
Trustee. De Inschrijvingsovereenkomst is 
onherroepelijk vanaf de datum van ondertekening. De 
Inschrijvingsovereenkomst is bindend jegens de 
Uitgevende Instelling bij bekrachtiging hiervan voor 
akkoord middels een bestuursbesluit door de 
Uitgevende Instelling. Op datum van ondertekening 
van het bestuursbesluit door de Uitgevende Instelling, 
en de hieruit voortvloeiende bekrachtiging,  komt een 
Investeringsovereenkomst tot stand. Door 
ondertekening van de Inschrijvingsovereenkomst (i) 
worden partijen bij deze overeenkomst geacht bekend 
te zijn met de voorwaarden van de Zon Obligaties zoals 
uiteengezet in deze Akte en (ii) aanvaart de inschrijver 
de voorwaarden van de Zon Obligaties zoals 
uiteengezet in deze Akte. 
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3.3 Toewijzing van Obligaties door de 
Uitgevende Instelling vindt in beginsel plaats in de 
volgorde van ontvangst van de inschrijving via de 
elektronische Inschrijvingsovereenkomst, via 
www.zonnepanelendelen.nl/project/sekdoorn 
 
3.4 De Uitgevende Instelling behoudt zich steeds 
het recht voor om zonder nadere opgave van redenen 
de aanbieding, inschrijving of uitgifte van de Zon 
Obligaties stop te (doen) zetten of op te (doen) 
schorten of verzoeken tot inschrijving geheel of 
gedeeltelijk te (doen) weigeren. De Uitgevende 
Instelling zal de Trustee hiervan schriftelijk op de 
hoogte stellen. In dat geval wordt enig eventueel reeds 
ontvangen bedrag(en) onder de 
Inschrijvingsovereenkomsten, door de Uitgevende 
Instelling uiterlijk binnen vijf (5) Werkdagen na 
weigering of opschorting teruggestort op de rekening 
van herkomst. 
 
3.5 Binnen vijf (5) Werkdagen na het einde van 
de Inschrijvingsperiode zal de Uitgevende Instelling de 
Trustee in kennis stellen van de toewijzing van de Zon 
Obligaties. De Zon Obligatiehouders worden van de 
toewijzing van de Zon Obligaties in kennis gesteld 
middels een elektronische bevestiging (e-mail) van de 
Trustee. Deze bevestiging dient gezien te worden als 
ondertekening door de Trustee van de 
Inschrijvingsovereenkomst die reeds in het bezit is van 
de Zon Obligatiehouders.  
 
3.6 De uitgifte van Obligaties vindt plaats tegen 
betaling van een prijs per Zon Obligatie gelijk aan 100% 
van de nominale waarde per Zon Obligatie (de 
“Uitgifteprijs”). De betaling van de Uitgifteprijs, indien 
van toepassing onder aftrek van het toepasselijke 
aanbetalingsbedrag, vindt plaats ofwel door 
overboeking dan wel een iDEAL betaling aan de 
derdengeldenrekening van betalingspartner van de 
Uitgevende Instelling zoals aangegeven op de 
Inschrijvingsovereenkomst. De Uitgifteprijs dient te 
zijn ontvangen uiterlijk op de in de 
Inschrijvingsovereenkomst vermelde datum, tenzij de 
Uitgevende Instelling expliciet anders heeft bepaald. 
Indien de Uitgifteprijs niet overeenkomstig de 
Inschrijvingsovereenkomst is voldaan binnen de 
daartoe gestelde termijn, behoudt de Uitgevende 
Instelling zich het recht voor de inschrijving te 
weigeren en de toegewezen Obligaties anderszins toe 
te wijzen, onverminderd haar recht om anderszins 
maatregelen te treffen die zij in dat geval passend 
acht. 
 
3.7 De Uitgevende Instelling zal uiterlijk zes (6) 
Werkdagen na sluiting van de inschrijvingsperiode, en 
ontvangst van de Uitgifteprijs per Zon Obligatie, Zon 
Obligaties uitgeven door middel van een daartoe 
genomen besluit van de directie van de Uitgevende 
Instelling (de “Directie”), en doet daarvan mededeling 
aan de Trustee. De Trustee is verplicht binnen vijf (5) 

Werkdagen na ontvangst van de mededeling als 
hiervoor bedoeld de Zon Obligatiehouder in te 
schrijven in het Register van Zon Obligatiehouders, 
onder vermelding van het door de Zon 
Obligatiehouder gehouden aantal Zon Obligaties. 
 
4 DOEL 
 
De (netto)opbrengst van de uitgifte van de Zon 
Obligaties zal worden aangewend ter herfinanciering 
van een kortlopende lening welke is gebruikt ter 
realisatie van het Zonnestroomsysteem. 
 
5 ZONNERENTE EN BETAALBAARSTELLING 
 
5.1 Elk van de Zon Obligaties dragen een 
jaarlijkse variabele rentecoupon over de uitstaande 
Hoofdsom, met ingang van de Uitgiftedatum tot aan 
de Expiratiedatum, afhankelijk van, en gelijk aan: 
 
§ Productie: De Productie per Zon Obligatie bedraagt 

1/1.265.408ste van de totale Productie gedurende 
de Renteperiode. 
 

§ Stroomprijs: Dit is een jaarlijks variabel tarief wat 
de som is van (a) een vaste opslag van EUR  
3,0/MWh en (b) het variabele Markttarief zal aan 
het begin van de Renteperiode worden vastgesteld 
aan de hand van de ICE Endex, op basis van de 
Endex 12-0-12 (base, end of day) formule voor de 
bij deze Rentepriode behorende periode. Deze 
prijs zal jaarlijks beschikbaar worden gemaakt door 
de Uitgevende Instelling.  

 
§ CAP en FLOOR: de ZonneRente in enige 

Renteperiode zal nooit meer bedragen dan EUR 
0,66 per Zonnedeel (de CAP) en nooit minder 
bedragen dan EUR 0,35 per ZonneDeel (de FLOOR). 

 
Samengevat: Variabele rentecoupon (de ZonneRente) 
= Productie in bijbehorende Renteperiode per Zon 
Obligatie x Stroomprijs tijdens deze Renteperiode 
waarbij het resulterende bedrag per Zonnedeel nooit 
meer kan zijn dan de CAP en nooit minder dan de 
FLOOR. 
 
5.2 De Renteperiode vangt aan op de datum van 
de Uitgifte, verwacht 1 september 2020  
 
5.3 De ZonneRente, indien verschuldigd, is per 
kalenderjaar achteraf betaalbaar uiterlijk drie (3) 
weken na 31 augustus van elk jaar.  
 
5.4 De betaling van ZonneRente zal geschieden in 
euro’s door overmaking naar de door de Zon 
Obligatiehouder opgegeven bankrekening als vermeld 
in het Register van Zon Obligatiehouders tenzij uit de 
administratie van de Uitgevende Instelling en 
Greenchoice, volgt dat een Obligatiehouder klant is 
van Greenchoice als gevolg waarvan de ZonneRente 
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door tussenkomst van deze energieleverancier zal 
worden ontvangen. In dit laatste geval, zal de betaling 
van ZonneRente aan de betreffende Zon 
Obligatiehouders geschieden door overmaking in 
euro’s (€) door de Uitgevende Instelling aan de 
energieleverancier welke op haar b€t zorgdraagt voor 
(door)betaling aan genoemde Zon Obligatiehouders, 
inclusief een aanvullende korting, indien deze van 
toepassing is. 
 
De Zon Obligatiehouders en Greenchoice gaan ermee 
akkoord dat door middel van genoemde betaling van 
ZonneRente door de Uitgevende Instelling aan de 
samenwerkende energieleverancier de Uitgevende 
Instelling zal zijn gekweten van haar verplichting tot 
het betalen van de ZonneRente aan desbetreffende 
Zon Obligatiehouders uit hoofde van deze Akte. Voorts 
is de uitgevende instelling niet verantwoordelijk of 
aansprakelijk voor enige (niet-)betaling of 
verrekeningen gedaan door Greenchoice 
 
5.5 Indien betalingen aan Zon Obligatiehouders 
worden opgeschort, zullen de opgeschorte bedragen 
worden bijgeschreven op het op enig moment 
openstaande bedrag van de Hoofdsom en zal de 
Uitgevende Instelling alsnog trachten op een later 
moment aan haar verplichtingen aan Zon 
Obligatiehouders te voldoen. De vertragingsrente over 
niet betaalde opgeschorte bedragen is 5,0% op 
jaarbasis. Een vertragingsrente is niet van toepassing 
op som van de openstaande vertragingsrente.  
 
6 AFLOSSING 
 
6.1 Aflossing van 1/15e van de nominale waarde 
van EUR 25,- per Zon Obligatie zal plaatsvinden jaarlijks 
op 21 september of zoveel eerder als de Uitgevende 
Instelling overgaat tot vervroegde aflossing met 
inachtneming van artikel 6.2. De laatste aflossing zal 
plaatsvinden uiterlijk op 1 september 2035 (de 
Expiratiedatum). 
 
6.2 De Uitgevende Instelling heeft het recht over 
te gaan tot boetevrije vervroegde aflossing van alle of 
een gedeelte van de Zon Obligaties: 
 
a indien ter beoordeling van de Uitgevende 

Instelling komt vast te staan dat uit de 
investeringen van de Uitgevende Instelling in 
het Zonnestroomsysteem geen opbrengsten 
meer zullen worden genoten en het voor de 
Uitgevende Instelling niet mogelijk is om 
(gedeeltelijk) te voldoen aan de Boeterente 
zoals omschreven in artikel 6.3; of 
 

b indien er een wijziging komt in de wet- en 
regelgeving, waaronder belastingwetgeving, 
die het naar het oordeel van de Directie niet 
langer wenselijk maakt dat de Zon Obligaties 
uitstaan. 
 

6.3 In aanvulling op artikel 6.2. heeft de 
Uitgevende Instelling te allen tijde het recht over te 
gaan tot vervroegde aflossing van alle Zon Obligaties 
tegen betaling van een Boeterente van X% van de op 
dat moment uitstaande nominale waarde van de Zon 
Obligatielening, pro rata aan de houders van de Zon 
Obligaties. X wordt hierbij vastgesteld door de som te 
nemen van 3 + het aantal verstreken jaren na de 
Uitgiftedatum van de Zon Obligatielening (in gehele 
getallen af te ronden naar boven). Bij vervroegde 
aflossing, bijv. 7 jaren na de Uitgiftedatum bedraagt 
het boeterentepercentage 3 + 7 = 10% over de op dat 
moment uitstaande omvang van de Zon 
Obligatielening.  
 
6.4 Vervroegde aflossing zal geschieden met 
inachtneming van een termijn voor kennisgeving aan 
de Zon Obligatiehouders van ten minste vijftien (15) 
Werkdagen en ten hoogste dertig (30) Werkdagen, 
overeenkomstig artikel 23 (welke kennisgeving 
onherroepelijk is en de voor aflossing vastgestelde 
datum dient te specificeren) en tegen betaling van de 
volgende bedragen (tezamen, het Aflossingsbedrag): 
 
a het restant van de Uitstaande Hoofdsom van 

de Obligatie; 
 

b indien van toepassing de Boeterente; 
 
c.  indien van toepassing, de nog verschuldigde 

ZonneRente tot aan de datum van de 
vervroegde aflossing. 
 

6.4 De betaling van het Aflossingsbedrag zal 
geschieden in euro’s door overmaking naar de door de 
Zon Obligatiehouder opgegeven bankrekening als 
vermeld in het Register van Zon Obligatiehouders.  
 
7 AANWENDING VAN ONTVANGEN GELDEN 
 
7.1.  De Uitgevende Instelling is er door de Senior 
Vreemd Vermogen Projectfinancier aan gehouden alle 
betalingen plaats te laten vinden conform de volgende 
kaswaterval: 
 

1. Operationele kosten (waaronder 
belastingen); 

2. Vergoedingen betaalbaar aan DZ Bank; 
3. Rentebetalingen op de door DZ Bank 

vertrekte Senior Vreemd Vermogen 
Projectfinanciering; 
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4. Aflossingen op de door DZ Bank vertrekte 
Senior Vreemd Vermogen 
Projectfinanciering; 

5. Verplicht vervroegde aflossingen op de 
door DZ Bank vertrekte Senior Vreemd 
Vermogen Projectfinanciering; 

6. Storting en/of aanvulling van reserve 
accounts (maintenance reserve en energy 
price reserve) indien betaalbaar; 

7. Vrijwillig vervroegde aflossingen; 
8. Rente en aflossingen in relatie tot de 

achtergestelde junior Zon Obligatielening, 
mits goedgekeurd door DZ Bank  

9. Betalingen op de Aandeelhouderslening 
en/of dividendbetalingen, mits 
goedgekeurd door DZ Bank. Hierbij dient 
ten alle tijden een salde van EUR 30.000 
aangehouden te worden.  

 
7.2 Betalingen voor rente en aflossing van de 
Obligaties mogen, zolang de Senior Vreemd Vermogen 
Projectfinanciering nog niet volledig is terugbetaald, 
alleen plaatsvinden zonder verplichte voorafgaande 
toestemming van de Senior Vreemd Vermogen 
Projectfinancier als sprake is van een “Toegestane 
Betaling” zoals omschreven in de Achterstellingsakte. 
 
7.2 Zodra de kaswaterval uiteengezet in 7.1. is 
komen te vervallen, en indien de inkomsten van de 
Uitgevende Instelling onvoldoende zijn om de op dat 
moment opeisbare Zon Obligatielening en eventuele 
opeisbare geaccumuleerde rente- of andere 
vorderingen uit hoofde van deze Akte te voldoen, dan 
zal de Uitgevende Instelling de ontvangen gelden 
aanwenden overeenkomstig de volgende volgorde: 
   
a ter betaling van openstaande vordering(en) op 

de Uitgevende Instelling van een derde, zijnde 
een preferente crediteur; 

 
b ter betaling van onbetaalde kosten of uitgaven 

verband houdend met de totstandkoming van 
deze Akte en naleving daarvan; 

 
c indien van toepassing, ter betaling pro rata van 

de geaccumuleerde opeisbare 
renteverplichtingen uit hoofde van deze Akte; 

 
d ter pro rata aflossing van de Zon Obligaties; 

 
De volgorde zoals uiteengezet in dit artikel 7 
prevaleert boven iedere andere volgorde van betaling 
toegepast door de Uitgevende Instelling. 
 
8 BETALINGEN 
 

8.1 Alle betalingen ter zake van de Zon Obligaties 
door of namens de Uitgevende Instelling worden 
gedaan zonder inhouding of aftrek voor of wegens 
huidige of toekomstige belastingen, heffingen, 
aanslagen of overheidskosten van welke aard ook 
(belastingen), tenzij de inhouding of aftrek van de 
belastingen door de wet wordt vereist. In dat geval 
verwerkt de Uitgevende Instelling de vereiste 
inhouding of aftrek van de betreffende belastingen 
voor rekening van de Zon Obligatiehouders en betaalt 
de Uitgevende Instelling de Zon Obligatiehouders geen 
extra bedragen. 
 
8.2 Aan de Zon Obligatiehouder worden geen 
commissies of kosten in rekening gebracht ter zake van 
betalingen die overeenkomstig deze Akte worden 
gedaan, met uitzondering van kosten of commissies 
die uit het Informatie Memorandum blijken. 
 
8.3 Wanneer betaling dient te worden gedaan 
door overschrijving naar een rekening op naam, wordt 
een betaalinstructie gegeven voor uitkering op de 
vervaldatum, of, indien dat geen Werkdag is, voor 
uitkering op de eerstvolgende Werkdag. Zon 
Obligatiehouders hebben geen recht op rente of een 
andere betaling voor vertraagde ontvangst van het 
verschuldigde bedrag na de vervaldatum indien de 
vervaldatum geen Werkdag is. 
 
9 REGISTER VAN ZON OBLIGATIEHOUDERS 
 
9.1 De Uitgevende Instelling houdt een Register 
van Zon Obligatiehouders bij, waarin ten aanzien van 
alle Zon Obligatiehouders worden ingeschreven: 
 
a de namen en (e-mail)adressen van de Zon 

Obligatiehouders; 
 
b  de rekeningnummers van Zon 

Obligatiehouders; 
 

c de datum van uitgifte en het aantal gehouden 
Zon Obligaties en de aan deze Zon Obligaties 
toegekende nummers; 

 
d het op elke Zon Obligatie gestorte bedrag; en 
 
e de aflossing en doorhaling van (rechten op de) 

Zon Obligaties. 
 

9.2 Indien een of meer Zon Obligaties of rechten 
daarop tot een gemeenschap behoren, kunnen de aan 
de Zon Obligaties verbonden rechten of afgeleide 
rechten daarvan slechts worden uitgeoefend door één 
persoon of entiteit, die daartoe door de deelgenoten 
tot de desbetreffende gemeenschap schriftelijk is 
aangewezen of gemachtigd. Van deze schriftelijke 
aanwijzing of machtiging dient de Uitgevende 
Instelling als ook de Trustee schriftelijk in kennis te 
worden gesteld. Indien er met betrekking tot 
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betalingen op Zon Obligaties meer dan één persoon 
gerechtigd is tot ontvangst van die betalingen, is het in 
de vorige volzin bepaalde van overeenkomstige 
toepassing. 
 
10 VERJARING 
 
Vorderingen ter zake van de hoofdsom en de 
ZonneRente verjaren vijf (5) jaar na de datum waarop 
de betreffende betaling verschuldigd werd. 
 
11 INFORMATIEVERPLICHTINGEN 
 
11.1  Uitgangspunt is dat de Trustee namens de 
Uitgevende Instelling de Zon Obligatiehouders zal 
voorzien van informatie.  
 
11.2 In tegenstelling tot artikel 11.1 is de 
Uitgevende Instelling verplicht de Zon 
Obligatiehouders te informeren, al dan niet met 
tussenkomst van de Trustee, omtrent de volgende 
eventuele gebeurtenissen dan wel elk eventueel 
voornemen van de Uitgevende Instelling: 
 
a tot beëindiging van alle of een belangrijk deel 

van haar bedrijfsactiviteiten; 
 

b tot overdracht van haar bedrijfsactiviteiten aan 
een rechtspersoon die geen Gelieerde Partij is 
van de Uitgevende Instelling; 

 
c tot overdracht van een aanzienlijk gedeelte van 

haar activa; 
 

d indien de (executoriaal) beslag op de goederen 
van de Uitgevende Instelling of enig aanzienlijk 
gedeelte daarvan wordt gelegd of indien de 
van waarde verklaring van een daarop gelegd 
conservatoir beslag in kracht van gewijsde 
mocht zijn gegaan; 
 

e tot ontbinding van de Uitgevende Instelling 
casu quo het indienen van een verzoek tot 
verlening van surséance van betaling, casu quo 
het aanvragen van haar faillissement; 

 
De Uitgevende Instelling is verplicht de Trustee 
onverwijld te informeren omtrent het bestaan van 
voornemens als hiervoor omschreven. 
 
11.3 Indien de Uitgevende Instelling op grond van 
regelgeving of voorschriften van enige 
(toezichthoudende) autoriteit verplicht is gegevens 
van de Zon Obligatiehouders aan voornoemde 
autoriteit(en) te verstrekken, is zij bevoegd zulks te 
doen, alsmede om voor of namens de Zon 
Obligatiehouders medewerking te verlenen aan de 
controle op de naleving van wet- en regelgeving. 
 
12 OVERDRACHT VAN OBLIGATIES 

 
12.1 Voor overdracht van één of meerdere Zon 
Obligaties door een Zon Obligatiehouder is vereist (i) 
ondertekening van de daartoe overeengekomen vorm 
van onderhandse akte (conform de modelakte die is 
aangehecht bijhet Informatie Memorandum als bijlage 
9) door zowel de Zon Obligatiehouder als de verkrijger,  
(ii) instemming van de Uitgevende Instelling, welke 
instemming zij niet zonder redelijke grond zal 
onthouden, (iii) voorafgaande instemming van de 
Senior Vreemd Vermogen Projectfinancier, welke 
instemming reeds is verkregen indien gebruik wordt 
gemaakt van de in dit kader overeengekomen 
onderhandse akte van overdracht (iv) dat voor het 
overige wordt voldaan aan de vereisten zoals 
opgenomen in de Achterstellingsakte.  
 
12.2 Na ontvangst door de Uitgevende Instelling 
aan een daartoe bestemde authentieke of 
onderhandse akte, ondertekend door zowel de Zon 
Obligatiehouder als de verkrijger, en haar instemming, 
zal de Uitgevende Instelling een overdracht van Zon 
Obligaties inschrijven in het Register van Zon 
Obligatiehouders. 
 
12.3 De Uitgevende Instelling zal gerechtigd zijn 
ter zake de administratie van de overdracht twee 
procent (2%) van de nominale waarde van de over te 
dragen Obligaties in rekening te brengen, met een 
minimum van EUR 10,- De Uitgevende Instelling zal 
Trustee, alsmede aan de Zon Obligatiehouder op diens 
verzoek, een exemplaar van een 
standaardovereenkomst van overdracht ter 
beschikking stellen.  
 
12.4 Zon Obligaties kunnen niet in gedeelte(n) 
worden overgedragen. 
 
13 VOORBEHOUD 
 
13.1 Uitsluitend de Uitgevende Instelling is jegens 
de Zon Obligatiehouders gehouden tot een juiste 
nakoming van alle en enigerlei verplichtingen ter zake 
van de Zon Obligatielening. Met uitzondering van de 
verplichting tot (doorbetaling) van de ZonneRente 
door Greenchoice. 
 
13.2 De Trustee is ter zake van de taak, door hem 
bij deze op zich genomen, niet aansprakelijk behalve in 
geval van kwade trouw of grove nalatigheid. De 
Trustee zal niet aansprakelijk zijn voor enige daad of 
nalatigheid van personen of instellingen, van wier 
diensten hij heeft gebruik gemaakt. 
 
13.3 Behoudens gevallen van overmacht is de 
Uitgevende Instelling aansprakelijk indien een 
tekortkoming in de nakoming van een verplichting 
jegens een Zon Obligatiehouder te wijten is aan opzet 
of grove nalatigheid. Personen of entiteiten, anders 
dan de Uitgevende Instelling kunnen niet door Zon 
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Obligatiehouders aansprakelijk gesteld of gehouden 
worden voor schade of tekortkomingen – in welke 
vorm of hoedanigheid of met welk(e) gevolg(en) dan 
ook – in de nakoming van enige verplichting met 
betrekking tot deze Akte anders dan vanwege opzet of 
grove nalatigheid. 
 
14 HANDHAVING VAN DE RECHTEN IN 

VERBAND MET DE OBLIGATIELENING 
 
14.1 Alle rechten van de Zon Obligatiehouders in 
verband met deze Zon Obligatielening worden 
gehandhaafd en uitgeoefend uitsluitend door de 
Trustee zowel in als buiten rechte zowel tegenover de 
Uitgevende Instelling, als enige andere persoon in 
iedere en elke omstandigheid met uitsluiting van de 
Zon Obligatiehouders en zonder dat de Zon Obligaties 
behoeven te worden overgelegd, behalve voor zover 
in deze Akte daarop uitdrukkelijk een uitzondering is 
gemaakt. 
 
14.2 Tot het prijsgeven, verminderen of 
veranderen van uit deze Zon Obligatielening 
voortvloeiende rechten kan de Trustee niet overgaan 
dan na machtiging van de vergadering van Zon 
Obligatiehouders met inachtneming van het gestelde 
in artikel 17.6 behoudens de hierna vermelde 
uitzonderingen. 
 
 
14.3 De Trustee is gerechtigd om de rechten die 
verband houden met de Zon Obligatielening prijs te 
geven, te verminderen of te veranderen zonder dat 
hiervoor machtiging van de vergadering van Zon 
Obligatiehouders nodig is, als dit prijsgeven, 
verminderen of verandering plaatsvindt op grond van 
het bepaalde in de Achterstellingsakte. 
 
14.4 Ook in spoedeisende gevallen, zoals dreigend 
faillissement, surseance van betaling of een 
ingrijpende reorganisatie van de Uitgevende Instelling, 
zulks ter beoordeling van de Trustee, zal de Trustee 
gerechtigd zijn de rechten van Zon Obligatiehouders 
geheel of gedeeltelijk prijs te geven, te verminderen of 
te veranderen zomede andere maatregelen in het 
belang van Zon Obligatiehouders te treffen, indien de 
Trustee van oordeel is dat deze handelingen geen 
uitstel dulden, ook zonder machtiging van de 
vergadering van Zon Obligatiehouders. Van 
handelingen en verrichtingen als hier bedoeld zal de 
Trustee op zo kort mogelijke termijn mededeling doen 
aan Zon Obligatiehouders. Voor het al dan niet gebruik 
maken van de aan de Trustee in dit lid verleende 
bevoegdheid en de gevolgen daarvan zal de Trustee 
nimmer aansprakelijk zijn respectievelijk nimmer 
aansprakelijk kunnen worden gesteld. 
 
14.5 Wanneer de Trustee overeenkomstig artikel 
20 van deze Akte de Obligatielening of het nog 
resterende gedeelte daarvan dadelijk en ineens 

opvorderbaar verklaart, zal hij bevoegd zijn de 
rekening op te maken van alle volgens zijn Register van 
Zon Obligatiehouders uitstaande Zon Obligaties, met 
de verschuldigde ZonneRente en van al hetgeen 
verder door de Uitgevende Instelling ter zake van de 
onderwerpelijke Zon Obligatielening redelijkerwijs 
verschuldigd mocht zijn, vermeerderd met de kosten, 
en dit totaal bedrag op te eisen. De Uitgevende 
Instelling zal zich gedragen naar en volkomen 
genoegen nemen met de rekening zoals die door de 
Trustee zal zijn opgemaakt en verbindt zich bij dezen 
het volgens deze rekening verschuldigde bedrag aan 
de Trustee te betalen. De Uitgevende Instelling zal enig 
recht, dat zij meent te kunnen ontlenen aan een door 
haar beweerde onjuistheid van bedoeld eindbedrag 
eerst kunnen geldend maken na de volledige betaling 
van dat eindbedrag. 
 
15 OVERDRACHT RECHTEN EN 

VERPLICHTINGEN UIT DE OBLIGATIELENING 
 
De Uitgevende Instelling behoudt zich het recht voor 
de voor haar uit deze Akte voortvloeiende rechten en 
verplichtingen over te dragen aan een Gelieerde Partij 
van de Uitgevende Instelling, mits zij daartoe 
toestemming heeft verkregen bij besluit van de 
vergadering van Zon Obligatiehouders, genomen met 
een meerderheid en quorum, als bedoeld in artikel 
17.6. De toestemming als bedoeld in de eerste zin van 
dit artikel 15 is niet vereist in geval de Uitgevende 
Instelling de verplichtingen van die rechtspersoon 
garandeert.  
 
16 OPROEPING VOOR VERGADERINGEN VAN 

ZON OBLIGATIEHOUDERS 
 
16.1 Zo dikwijls de Trustee zulks gewenst acht, 
wordt door hem een vergadering van Zon 
Obligatiehouders bijeengeroepen. Tevens is het 
bestuur, op schriftelijk en gemotiveerd vezoek daartoe 
van (a) een Uitgevende instelling of (b) houders van 
ten minste één en vijftig procent (51%) van het totale 
nominale bedrag aan alle uitstaande Zon Obligaties, 
verplicht een Vergadering van Zon Obligatie houders 
bijeen te roepen. lndien aan zodanig vezoek niet 
binnen veertien dagen gevolg wordt gegeven, zin de 
verzoekers zelf tot bijeenroeping. Bij het schriftelijk 
verzoek moeten de onderwerpen van behandeling 
worden genoemd alsmede een duidelijke toelichting 
hierop worden gegeven en indien het schriftelijke 
verzoek van Zon Obligatiehouders uitgaat van een en 
ander tegelijkertijd een afschrift bij de Uitgevende 
Instelling worden ingezonden. Bij gebreke van 
voldoening aan deze bepalingen vervalt de 
verplichting van de Trustee tot het bijeenroepen van 
de vergadering. 
 
16.2 Voldoet de Trustee niet binnen een maand 
aan de aanvraag als bedoeld in het voorgaande lid, dan 
kan de Uitgevende Instelling zelf, casu quo een door de 
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Zon Obligatiehouders aangewezen persoon, de 
vergadering bijeenroepen. Voor zulke vergaderingen 
zullen de in artikel 16.5 genoemde normale termijn en 
formaliteiten in acht genomen worden. In afwijking 
van het bepaalde in artikel 16.4 voorzien de 
aanvragers alsdan zelf in het voorzitterschap. 
 
16.3 De vergaderingen worden gehouden in 
Amsterdam.  
 
16.4 De vergaderingen worden voorgezeten door 
een door het Bestuur al dan niet uit haar midden 
daartoe aan te wijzen persoon, behoudens het 
bepaalde in artikel 16.2.  
 
16.5 De oproepingen moeten geschieden door 
middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen 
van de Zon Obligatiehouders, zoals deze zijn vermeld 
in het Register van Zon Obligatiehouders, met 
inachtneming van een termijn van tenminste veertien 
(14) dagen, de dag der oproeping en die der 
vergadering daaronder niet begrepen. In 
spoedeisende gevallen ter beoordeling van de Trustee 
zal ook een kortere termijn van oproeping, echter niet 
korter dan zeven (7) dagen, de dag der oproeping en 
die der vergadering daaronder niet begrepen, geldig 
zijn.  
 
16.6 Bij de oproeping worden de ter vergadering 
te behandelen onderwerpen vermeld. 
 
16.7 Iedere Zon Obligatiehouder is bevoegd de 
vergaderingen van Zon Obligatiehouders bij te wonen, 
daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te 
oefenen. Zon Obligatiehouders kunnen zich ter 
vergadering doen vertegenwoordigen door een 
schriftelijk gevolmachtigde. Daarnaast hebben de 
bestuursleden van de Trustee alsmede van de 
Uitgevende Instelling c.q. de Directie toegang tot de 
vergadering. 
 
16.8 Iedere stemgerechtigde die ter vergadering 
aanwezig is, moet de presentielijst tekenen. De 
voorzitter van de vergadering kan bepalen dat de 
presentielijst ook moet worden getekend door andere 
personen die ter vergadering aanwezig zijn. 
 
16.9 Omtrent toelating van andere dan de in 
artikel 16.7 genoemde personen tot de vergadering 
beslist de voorzitter van de vergadering. 
 
16.10 Van het ter vergadering van Zon 
Obligatiehouders verhandelde worden notulen 
gehouden, ondertekend door de voorzitter en door de 
vergadering van Zon Obligatiehouders aan te wijzen 
persoon. Indien van het verhandelde in een 
vergadering van Zon Obligatiehouders een notarieel 
proces-verbaal wordt opgemaakt, is de 
medeondertekening daarvan door de voorzitter 
voldoende.  

 
16.11 Hetgeen in deze Akte is bepaald over de 
vergadering van Zon Obligatiehouders en de rechten 
van Zon Obligatiehouders heeft geen betrekking op 
hetgeen omtrent de vergadering van Zon 
Obligatiehouders en de rechten van de vergadering 
van Zon Obligatiehouders in de statuten van de 
Trustee is geregeld. 
 
17 BESLUITVORMING IN EEN VERGADERING 

VAN ZON OBLIGATIEHOUDERS 
 
17.1 In de vergaderingen van Zon 
Obligatiehouders wordt over alle onderwerpen beslist 
bij twee/derde meerderheid der uitgebrachte geldige 
stemmen voor zover in deze overeenkomst niet anders 
is bepaald. Blanco stemmen gelden als niet 
uitgebracht. 
 
17.2 Bij staken van stemmen wordt, als het zaken 
betreft, het voorstel geacht te zijn verworpen. Indien 
bij stemming over personen bij de eerste stemming 
niemand de twee/derde meerderheid verwerft, vindt 
een tweede vrije stemming plaats. Verkrijgt ook dan 
niemand de twee/derde meerderheid, zo wordt 
herstemd tussen de twee personen, die de meeste 
stemmen verwierven. Indien na de tweede stemming 
ten gevolge van het feit dat twee of meer personen 
eenzelfde aantal stemmen verwierven, niet twee 
personen zijn aan te wijzen, die de meeste stemmen 
verwierven, wordt door een tussenstemming tussen 
hen, die een gelijk aantal stemmen verkregen, beslist 
wie van dezen in herstemming komt of komen. Bij de 
herstemming is hij verkozen, die de meeste stemmen 
verkrijgt, terwijl bij verkrijging van een gelijk aantal 
stemmen het lot beslist.  
 
17.3 De genomen besluiten - ook die met 
terugwerkende kracht - zijn ook bindend voor de 
minderheid en voor de niet aanwezige Zon 
Obligatiehouders. 
 
17.4 Iedere Zon Obligatie geeft recht op het 
uitbrengen van één stem. 
 
17.5 De Uitgevende Instelling ontleent geen 
stemrecht aan Zon Obligaties, welke haar in eigendom 
toebehoren terwijl dergelijke Zon Obligaties bij de 
berekening van het uitstaande, casu quo 
vertegenwoordigde bedrag der Zon Obligatielening 
buiten beschouwing blijven.  
 
17.6 Indien een voorstel aan de orde is tot 
prijsgeven, verminderen of veranderen van rechten 
van Zon Obligatiehouders, waaronder begrepen het 
beëindigen van deze Akte, alles op verzoek van de 
Uitgevende Instelling, zal daartoe niet kunnen worden 
besloten dan in een vergadering van Zon 
Obligatiehouders, indien in deze tenminste 
twee/derde van het uitstaand bedrag der Zon 
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Obligatielening vertegenwoordigd is en met tenminste 
twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen, dan 
wel - indien in de bedoelde vergadering niet het 
vereiste bedrag aan Zon obligaties vertegenwoordigd 
was - in een tweede vergadering, te houden na nieuwe 
oproeping, in welke tweede vergadering alsdan, 
ongeacht het vertegenwoordigd bedrag aan Zon 
Obligaties, mits met ten minste twee/derde der 
uitgebrachte geldige stemmen, over een zodanig 
onderwerp een besluit kan worden genomen. 
 
17.7 Deze tweede vergadering moet worden 
gehouden binnen één maand na de eerste hiervoor 
bedoelde vergadering. 
 
18 UITVOERING DOOR TRUSTEE VAN 

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN 
ZON OBLIGATIEHOUDERS 

 
18.1 De Trustee is verplicht, behoudens het 
bepaalde in artikel 19.1, tot uitvoering van een door 
een vergadering van Zon Obligatiehouders genomen 
besluit over te gaan, en wel binnen een termijn, welke 
in dat besluit moet zijn genoemd, welke evenwel niet 
korter dan veertien (14) dagen zal mogen zijn. 
 
18.2 Indien de Trustee in dit opzicht in gebreke 
blijft, zal hij van zijn functie kunnen worden ontheven 
door een besluit van een vergadering van Zon 
Obligatiehouders, opgeroepen met inachtneming van 
een termijn van tenminste veertien (14) en ten 
hoogste eenentwintig (21) dagen, gelegen tussen de 
dag der oproeping en die der vergadering, welk 
besluit, ongeacht het vertegenwoordigde bedrag aan 
Zon Obligaties met een meerderheid van tenminste 
twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen kan 
worden genomen. 
 
19 OPSCHORTING DOOR DE TRUSTEE VAN DE 

UITVOERING VAN EEN BESLUIT VAN DE 
VERGADERING VAN ZON 
OBLIGATIEHOUDERS 

 
19.1 Indien een door een vergadering van Zon 
Obligatiehouders genomen besluit naar het oordeel 
van de Trustee tegen het belang van de Zon 
Obligatiehouders indruist, zal de Trustee de uitvoering 
van het besluit kunnen opschorten, en zich deswege 
binnen veertien (14) dagen verklaren. Hij zal dan 
tevens wederom een vergadering van Zon 
Obligatiehouders bijeenroepen, met inachtneming 
van een termijn van tenminste veertien (14) en ten 
hoogste eenentwintig (21) dagen, gelegen tussen de 
dag der oproeping en die der vergadering, aldus dat de 
vergadering plaats heeft binnen een maand nadat de 
Trustee zich heeft verklaard; in deze vergadering zal 
ongeacht het vertegenwoordigde bedrag aan Zon 
Obligaties, met een meerderheid van tenminste 
twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen een 
besluit kunnen worden genomen betreffende het 

onderwerp waarop het in de vorige vergadering 
genomen besluit betrekking had. 
 
19.2 Voor de gevolgen, ontstaan uit het gebruik 
maken door de Trustee van de hem in dit artikel 
verleende bevoegdheid, of uit het zich niet verklaren 
te dezer zake, zal hij in geen geval aansprakelijk zijn. 
 
19.3 Indien de Trustee van zijn bevoegdheid tot 
opschorting binnen veertien dagen nadat het besluit is 
genomen, geen gebruik heeft gemaakt, wordt dit 
besluit definitief. 
 
20 VERVROEGDE OPEISBAARHEID 
Indien: 
 
a de Uitgevende Instelling haar 

bedrijfsactiviteiten beëindigt of door een 
persoon, anders dan een Gelieerde Partij doet 
uitoefenen; 

 
b de Uitgevende Instelling wordt ontbonden of 

aanvraag tot haar surseance van betaling of 
faillissement wordt gedaan; 

 
c sprake is van executoriaal beslag op de 

goederen van de Uitgevende Instelling of enig 
aanzienlijk gedeelte daarvan of indien de van 
waarde verklaring van een daarop gelegd 
conservatoir beslag in kracht van gewijsde 
mocht zijn gegaan; of 

 
d daartoe schriftelijk verzocht wordt door de Zon 

Obligatiehouders vertegenwoordigende ten 
minste tien procent (10%) van het totaal aantal 
uitstaande Zon Obligaties, eerst nadat de 
Uitgevende Instelling na verloop van veertien 
(14) Werkdagen na in gebreke te zijn gesteld, 
verzuimt om aan haar verplichtingen tot 
betaling van ZonneRente of hoofdsom uit 
hoofde van de Zon Obligaties te voldoen, 

 
zal de Uitstaande Hoofdsom vermeerderd met, indien 
van toepassing, de tot de datum van terugbetaling 
aangegroeide rente door de Trustee kunnen worden 
opgeëist gegeven het bepaalde in de 
Achterstellingsakte, indien de Trustee dit gewenst 
voorkomt, zonder dat ingebrekestelling of enig ander 
rechtsmiddel nodig zal zijn om van zodanige 
nalatigheid of verzuim te doen blijken en alles op 
kosten van de Uitgevende Instelling en zal de Trustee 
de door hem nuttig geachte maatregelen kunnen 
nemen gegeven het bepaalde in de 
Achterstellingsakte.  
 
21 OPZEGGING 
 
21.1 De Trustee is bevoegd zijn functie zonder 
opgave van redenen op te zeggen, indien de Trustee 
wordt ontbonden, er aanvraag van surseance van 
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betaling of faillissement van de Trustee wordt gedaan. 
Indien een dergelijke situatie zich voordoet, dient de 
Trustee dit onverwijld schriftelijk te melden aan de 
Uitgevende Instelling. 
 
21.2 De Trustee is bevoegd zijn functie, onder 
opgave van een geldige reden met een opzegtermijn 
van tenminste drie (3) maanden op te zeggen indien: 
 
a.  zij jegens de Uitgevende Instelling ervoor 
instaat dat de verkregen volmacht om te handelen 
namens de Zon Obligatiehouders door haar opvolger 
zal worden overgenomen zodanig dat haar opvolger 
rechtsgeldig bevoegd is om namens alle Zon 
Obligatiehouders te handelen; 
 
b.  zij aannemelijk kan maken dat haar opvolger 
gekwalificeerd en uitgerust is om op tenminste 
dezelfde wijze invulling en uitvoering te kunnen geven 
aan haar taak en de verplichtingen jegens Partijen 
waar kan maken; 
 
c.  de zich onder de aftredende Trustee 
bevindende waarden, registers en bescheiden op deze 
Akte betrekking hebbende, zullen door deze tegen 
kwijting aan zijn opvolger worden overgedragen; 
 
21.3 Indien de Trustee een beroep doet op opzegging 
onder artikel 21.2 zal zij de Uitgevende Instelling een 
schriftelijk verzoek tot opzegging met onderbouwing 
van de geldige reden en invulling van gestelde 
voorwaarden doen toekomen. De instemming door de 
Uitgevende Instelling zal niet op onredelijke gronden 
worden onthouden of vertraagd. 
 
21.4 De ter vervanging van de Trustee nieuw te 
benoemen Trustee zal de rechten en bevoegdheden 
hebben en aan de verplichtingen onderworpen zijn, 
die deze overeenkomst ten aanzien van de Trustee 
inhoudt. 
 
21.5 De aftredende Trustee is gehouden de nodige 
medewerking te verlenen opdat de nieuw benoemde 
Trustee zijn taak zal kunnen uitoefenen. 
 
22 WIJZIGING AKTE 
 
22.1 De rechtsverhouding tussen de Uitgevende 
Instelling, de Trustee en de Zon Obligatiehouders met 
betrekking tot de Zon Obligatielening worden beheerst 
door deze Akte, het Informatie Memorandum en de 
statuten van de Trustee en de wet. 
 
22.2 Indien één of meer artikelen in strijd met 
wettelijke bepalingen thans of in de toekomst of op 
enigerlei wijze niet bindend zou(den) zijn, wordt 
daardoor de geldigheid van de overige bepalingen in 
deze Akte niet aangetast. De Uitgevende Instelling en 
de Trustee zullen alsdan handelen in de geest van de 
Akte, deze voor zover nodig aanpassen, in die zin dat 

de niet-bindende artikelen worden vervangen door 
andere bepalingen die zo min mogelijk verschillen van 
de betreffende niet-bindende artikelen. 
 
22.3 De Trustee en de Uitgevende Instelling 
kunnen gezamenlijk zonder toestemming van de Zon 
Obligatiehouders besluiten deze Akte aan te passen 
indien het veranderingen betreffen van een niet-
materiële aard en veranderingen van formele, 
ondergeschikte en technische aard die de belangen 
van de Zon Obligatiehouders niet schaden. Ook kan de 
Trustee besluiten afstand te doen van het recht om op 
te treden tegen overtredingen van de Akte, wanneer 
het materiële belang van de Zon Obligatiehouders niet 
is geschaad. 
 
22.4 Buiten het bepaalde in artikel 22.3, is 
wijziging van de Akte slechts mogelijk op initiatief van 
de Uitgevende Instelling en nadat de Zon 
Obligatiehouders in de gelegenheid zijn gesteld ten 
aanzien van de voorgenomen wijziging(en) schriftelijk 
aan de Uitgevende Instelling hun bezwaren kenbaar te 
maken. De Zon Obligatiehouders worden geacht 
hiertoe in de gelegenheid te zijn gesteld indien dertig 
dagen zijn verstreken nadat door de Uitgevende 
Instelling overeenkomstig het hiervoor bepaalde 
kennisgeving van de voorgenomen wijziging(en) is 
gedaan. Wijziging van de Akte is niet mogelijk indien 
de Zon Obligatiehouders, vertegenwoordigende meer 
dan 25% van het totaal aantal uitstaande Zon 
Obligaties, binnen dertig dagen na een dergelijke 
kennisgeving door de Uitgevende Instelling schriftelijk 
aan de Uitgevende Instelling kenbaar hebben gemaakt 
bezwaar te hebben tegen de voorgenomen wijziging. 
 
23 KENNISGEVINGEN 
 
23.1 Alle kennisgevingen dienen schriftelijk, of 
elektronisch te geschieden. Kennisgevingen aan Zon 
Obligatiehouders zijn geldig indien deze zijn verzonden 
naar de (e-mail)adressen zoals vermeld in het Register 
van Zon Obligatiehouders. 
 
23.2 Kennisgevingen door de Zon 
Obligatiehouders dienen schriftelijk of elektronisch te 
worden gedaan door verzending daarvan aan het (e-
mail)adres van de Uitgevende Instelling en/of Trustee. 
 
23.3 Een Zon Obligatiehouder is gehouden de 
door de Trustee aan hem gezonden bevestigingen, 
afschriften, nota’s of andere opgaven terstond na 
ontvangst te controleren, en bij constatering van enige 
onjuistheid of onvolledigheid de Trustee daarvan 
onverwijld in kennis te stellen. Zo spoedig mogelijk na 
ontvangst van genoemde kennisgeving zijdens een Zon 
Obligatiehouder zal de Trustee het register wijzigen en 
de Obligatiehouder daarvan berichten. 
 
24 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUM 
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24.1 Op deze Akte is uitsluitend Nederlands recht 
van toepassing. 
 
24.2 Alle geschillen in verband met of 
voortvloeiende uit deze Akte, geschillen over het 

bestaan en de geldigheid daarvan daaronder 
inbegrepen, zullen uitsluitend worden beslecht door 
de bevoegde rechter te Amsterdam.
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Bijlage 8 – Model Achterstellingsakte  
 

DEZE ACHTERSTELLINGSAKTE WORDT 
AANGEGAAN DOOR: 
 

 THIS DEED OF SUBORDINATION IS 
ENTERED INTO BY: 
 
 

(1) Zonnepark PV1 B.V., een besloten 
vennnootschap statutair gevestigd te 
Heerenveen, ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder nummer 73595225, 
te dezen handelend voor zich 
(Schuldenaar) 

 (1) Zonnepark PV1 B.V., a private 
limited liability company with its 
official seat under the articles of 
association in Heerenveen, 
registered in the Commercial 
Register of the Chamber of 
Commerce under number 
73595225, acting on its own behalf 
in this matter (the "Debtor"); 

 
(2) De houders van één of meer zon 

obligatie(s)  “Zon Obligatiehouders”, 
vertegenwoordigd door Stichting 
Zonnedelers een stichting  statutair 
gevestigd te Amsterdam, ingeschreven 
in het handelsregister van de Kamer 
van Koophandel onder nummer 
62979795 (Investeerder); 

 (2) The holders of one or more solar 
bonds, the "Solar Bondholders", 
represented by Stichting 
Zonnedelers, a foundation under 
Dutch law with its official seat under 
the articles of association in 
Amsterdam, registered in the 
Commercial Register of the 
Chamber of Commerce under 
number 62979795 (the "Investor"); 

(3) De Stichting Zonnedelers, een stichting 
statutair gevestigd te Amsterdam, 
ingeschreven in het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel onder 
nummer 62979795 (Trustee); 

 (3) The Stichting Zonnedelers, a 
foundation under Dutch law with its 
official seat under the articles of 
association in Amsterdam, 
registered in the Commercial 
Register of the Chamber of 
Commerce under number 
62979795 (the "Trustee"); 

(4) Zonnepanelendelen B.V., een besloten 
vennootschap statutair gevestigd te 
Amsterdam, ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder nummer 56170319 
(ZPD); 

 (4) Zonnepanelendelen B.V., a private 
limited liability company with its 
official seat under the articles of 
association in Amsterdam, 
registered in the Commercial 
Register of the Chamber of 
Commerce under number 
56170319 ("ZPD"); 

(5) DZ Bank AG Deutsche Zentral-
Genossenschaftsbank Frankfurt am 
Main, een vennootschap opgericht in 
Duitsland gevestigd te Frankfurt am 
Main, ingeschreven in het 
handelsregister van de lokale 
rechtbank (Amtsgericht) te Frankfurt 
onder nummer HRB 
45651(Kredietgever). 

 (5) DZ Bank AG Deutsche Zentral-
Genossenschaftsbank Frankfurt am 
Main, a company incorporate in 
Germany with its official seat under 
the articles of association in  in 
Frankfurt am Main , registered in 
the Commercial Register of the 
local court (Amtsgericht) of 
Frankfurt under number HRB 
45651 (the "Lender"). 

IN AANMERKING NEMENDE:  WHEREAS: 
(A) dat Schuldenaar  jegens de 

Kredietgever verplichtingen heeft of 
zal hebben uit hoofde van geldlening, 
andere vormen van kredietverlening 
of uit enige anderen hoofde, 

 (A) the Debtor has or will have 
obligations in respect of the Lender 
by virtue of loans or other forms of 
credit, or by any other virtue, 
including but not limited to interest 
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waaronder, maar niet beperkt tot, 
rente- en/of aflossingsverplichtingen 
jegens de Kredietgever voorvloeiende 
uit een Kredietovereenkomst ad € 
13.192.000,00, gesloten tussen 
Schuldenaar en de Kredietgever op 
[dd-mm-yyy] (de 
Kredietovereenkomst); 

and/or repayment obligations in 
respect of the Lender ensuing from 
a Loan Agreement in the amount of 
EUR 13.192.000,00, concluded 
between the Debtor and the Lender 
on [dd-mm-yyyy] (the "Loan 
Agreement"); 

(B) dat de Investeerder vorderingen heeft 
op de Schuldenaar groot € 
727.500,00, vermeerderd met rente, 
kosten en eventuele andere 
vergoedingen die de Schuldenaar van 
tijd tot tijd verschuldigd mocht zijn aan 
de Investeerder (de Vorderingen), 
onder of in verband met de Zon 
Obligatielening zoals uiteengezet in 
het “Informatie Memorandum 
Zonnepark Sekdoorn d.d. 22-06-2020, 
het “Bestuursbesluit tot uitgifte van de 
zon obligatielening” d.d. [dd-mm-
yyyy]; 

 (B) the Investor has claims against the 
Debtor in the amount of 
EUR 727,500.00, to be increased 
by interest, costs and any other 
fees that may be owed by the 
Debtor to the Investor from time to 
time (the "Claims"), under or in 
connection with the Solar Bond 
Loan as explained in the 
"Information Memorandum 
Zonnepark Sekdoorn d.d. 22-06-
2020, the "Board Resolution to 
Issue the Solar Bond Loan" dated 
[dd-mm-yyyy]; 

(C) dat de Kredietgever van de 
Schuldenaar heeft bedongen dat de 
Vorderingen zullen worden 
achtergesteld bij al hetgeen de 
Kredietgever nu of in de toekomst van 
de Schuldenaar te vorderen mocht 
hebben (de “Bank Vorderingen”) en 
de Investeerder bereid is een 
zodanige achterstelling met de 
Schuldenaar en de Kredietgever 
overeen te komen. 

 (C) the Lender has stipulated from the 
Debtor that the Claims will be 
subordinated to all claims that the 
Lender might have against the 
Debtor now or in the future (the 
"Bank Claims"), and the Investor is 
willing to agree to such 
subordination with the Debtor and 
the Lender. 

KOMEN PARTIJEN OVEREEN ALS VOLGT:  THE PARTIES AGREE AS FOLLOWS: 
1. De Investeerder en de Schuldenaar 

komen overeen met de Kredietgever 
en met elkaar dat de Vorderingen 
hierbij worden achtergesteld bij de 
Bank Vorderingen  en al hetgeen de 
Kredietgever van de Schuldenaar 
thans of te eniger tijd uit hoofde van 
kredietfaciliteiten of uit welken anderen 
hoofde ook, al dan niet onder 
tijdsbepaling of voorwaarde, in of 
buiten rekening-courant en al dan niet 
uit hoofde van gewoon bankverkeer te 
vorderen mochten hebben of krijgen. 

 

 1. The Investor and the Debtor agree 
with the Lender and with one 
another that the Claims are hereby 
subordinated to all Bank Claims 
that the Lender has or might have 
now or at any time by virtue of 
credit facilities, or by any other 
virtue, whether or not under any 
term or condition, in current 
account or otherwise or by virtue of 
regular bank transactions. 

 

2. Zolang de Schuldenaar op enig 
moment bij de Kredietgever 
kredietfaciliteiten geniet of nog enig 
bedrag uit welken hoofde ook, al dan 
niet onder tijdsbepaling of voorwaarde, 
in of buiten rekening-courant en al dan 
niet uit hoofde van gewoon 
bankverkeer, aan de Kredietgever 
verschuldigd is of mocht worden, zal 
de Schuldenaar de Vorderingen niet 
betalen, door overmaking, verrekening 
of op welke wijze ook, ook niet ingeval 

 2. As long as the Debtor utilises credit 
facilities with the Lender or owes or 
comes to owe any amount by any 
virtue whatsoever, whether or not 
under any term or condition, in 
current account or otherwise and 
by virtue of regular bank 
transactions or otherwise, the 
Debtor will not pay the Claims by 
means of transfer or settlement, or 
in any other way, not even in the 
event of premature payability of the 
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van vervroegde opeisbaarheid van de 
Vorderingen, en zal de Investeerder 
geen betaling van de Vorderingen 
vragen of vorderen, door overmaking, 
verrekening of op welke wijze ook, ook 
niet in geval van vervroegde 
opeisbaarheid van de Vorderingen, 
tenzij de Kredietgever hiervoor vooraf 
schriftelijk toestemming heeft gegeven 
en met inachtneming van de door de 
Kredietgever alsdan te stellen 
voorwaarden, met dien verstande dat 
de door de Schuldenaar aan de 
Investeerder verschuldigde rente en 
aflossing van hoofdsom onder de 
Vorderingen mag worden betaald, 
doch uitsluitend indien op het moment 
van betaling alle op dat moment aan 
de Kredietgever verschuldigde rente 
en aflossing is voldaan en met 
uitsluiting van iedere betaling door 
Schuldenaar aan Investeerder anders 
dan de overeengekomen periodieke 
verplichtingen welke bekend zijn bij 
Kredietgever, waaronder een 
vervroegde aflossing. 

Claims, and the Investor will not 
request nor seek payment of the 
Claims, by means of transfer or 
settlement or in any other way, not 
even in the event of premature 
payability of the Claims, unless the 
Lender has given previous written 
permission to do so and with due 
observance of the conditions to be 
determined by the Lender at such 
time, it being understood that the 
interest and repayment of principal 
owed by the Debtor to the Investor 
may be paid, albeit exclusively if all 
interest and repayments owed to 
the Lender at the time of such 
payment have been paid at that 
time, and excluding any payment 
by the Debtor to the Investor other 
than the agreed periodic obligations 
that are known to the Lender, 
including premature repayment. 

3. Met inachtneming van hetgeen in 
artikel 2 is overeengekomen zal de 
Schuldenaar eveneens niet tot 
betaling van de Vorderingen kunnen 
overgaan indien door de betaling aan 
de Investeerder of anderszins het 
garantievermogen van de Schuldenaar 
zou dalen tot een bedrag dat lager is 
dan 15% van het balanstotaal van de 
Schuldenaar en Kredietgever niet 
vooraf haar toestemming voor die 
betaling schriftelijk heeft gegeven. 
Voor wat betreft de reactie van 
Kredietgever op een door Schuldenaar 
ingediend verzoek tot schriftelijke 
toestemming wordt een termijn van 6 
weken na het indienen van het 
schriftelijke verzoek door Schuldenaar 
aan Kredietgever als een redelijke 
termijn gezien.  

 3. With due observance of the 
arrangements agreed in Clause 2, 
neither will the Debtor be permitted 
to proceed to pay the Claims if 
such payment to the Investor or 
otherwise would reduce the 
guaranteed capital of the Debtor to 
an amount that is less than 15% of 
the Debtor's balance sheet total 
and the Lender has not given its 
previous written permission to 
make that payment. In respect of 
the Lender's response to a request 
for written permission submitted by 
the Debtor, a term of six weeks 
after submission by the Debtor of 
the written request to the Lender is 
deemed a reasonable period. 

4. Onder garantievermogen wordt 
verstaan het eigen vermogen inclusief 
(mede) jegens Kredietgever 
achtergestelde vorderingen, zoals een 
en ander blijkt uit de 
(geconsolideerde/gecombineerde) 
(half)jaarrekening. 

 4. The guaranteed capital is 
understood to mean the 
shareholder equity including any 
subordinated claims in respect of or 
also in respect of the Lender, as 
evidenced by the consolidated or 
combined semi-annual or annual 
accounts. 

5. De Investeerder zal (a) geen beperkte 
rechten (laten) vestigen op de 
Vorderingen, zal (b) niet de 
Vorderingen of enig daarmee 
gerelateerd document beeindigen, 
vernietigen of ontbinden,  zal (c) geen 

 5. The Investor will not (a) vest any 
limited rights or allow such to be 
vested on the Claims; will not (b) 
terminate, annul or cancel the 
Claims or any document related to 
them; and will not (c) receive any 
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garanties ontvangen, verzoeken of 
afspreken ter compensatie van het 
tenietgaan van haar Vorderingen of c) 
enige rechtshandeling nemen welke 
effect heeft op de achterstelling zoals 
opgenomen in deze 
Achterstellingsakte. 

guarantees or make requests or 
arrangements to compensate for 
the destruction of its Claims, nor (d) 
perform any juridical act that 
impacts the subordination as 
included in this Deed of 
Subordination. 

6. Zolang de Schuldenaar op enig 
moment bij de Kredietgever 
kredietfaciliteiten geniet of nog enig 
bedrag uit welken hoofde ook, al dan 
niet onder tijdsbepaling of voorwaarde, 
in of buiten rekening-courant en al dan 
niet uit hoofde van gewoon 
bankverkeer, aan de Kredietgever 
verschuldigd is of mocht worden (de 
Schuld), zal de Investeerder het door 
Schuldenaar ten gunste van 
Investeerder gevestigde tweede 
pandrecht slechts kunnen uitwinnen 
indien: 

 
a) is vast komen te staan dat 

Kredietgever niets meer van 
Schuldenaar te vorderen heeft; 

b) Kredietgever tot uitwinning is 
overgegaan van zijn Pandrecht.  

 
Voormelde beperking in de uitoefening 
van het tweede pandrecht geldt 
uitdrukkelijk ook voor de bevoegdheid 
tot het doen van mededeling als 
bedoeld in artikel 3:239 lid 3 van het 
Burgerlijk Wetboek van een stil 
pandrecht. 

 6. As long as the Debtor utilises any 
credit facilities with the Lender at 
any time or owes or may come to 
owe any amount to the Lender, 
whether or not under any term or 
condition, in current account or 
otherwise, and by virtue of regular 
bank transactions (the "Debt"), the 
Investor will only be entitled to 
exercise the second right of pledge 
vested by the Debtor to the benefit 
of the Investor if: 

 
a) it has been established that the 

Lender has nothing left to claim 
from the Debtor; 

b) the Lender has exercised its 
Right of Pledge.  

 
Aforesaid restriction of the exercise 
of the second right of pledge 
explicitly also applies to the 
authority to give notice of an 
undisclosed pledge as referred to in 
Article 3:239(3) of the Dutch Civil 
Code. 

7. Het is de bedoeling van partijen dat de 
zekerheden die ten gunste van de 
Kredietgever zijn of zullen worden 
gevestigd als zekerheid voor de 
terugbetaling van de Schuld, hoger in 
rang zijn dan het tweede pandrecht 
dat ten gunste van Investeerder is of 
zal worden gevestigd. Om die reden 
wordt het tweede pandrecht ten 
gunste van Investeerder gevestigd 
nadat uiterlijk op [DATUM] 
Kredietgever Investeerder schriftelijk 
heeft bericht dat de zekerheden van 
de Kredietgever zijn gevestigd en 
geregistreerd bij de daartoe 
aangewezen autoriteiten. Indien op 
deze datum Investeerder geen bericht 
heeft ontvangen van Kredietgever zal 
Investeerder overgaan tot registratie 
van het tweede pandrecht bij de 
daartoe aangewezen autoriteiten. 

 7. It is the intention of the parties that 
the security that has been or will be 
issued to the benefit of the Lender 
as security for repayment of the 
Debt will rank higher than the 
second right of pledge that has 
been or will be vested to the benefit 
of the Investor. For this reason, the 
second right of pledge will be 
vested to the benefit of the Investor 
after the Lender has notified the 
Investor in writing, no later than on 
[DATE], that the Lender's security 
has been issued and registered by 
the authorities designated to that 
end. If the Investor has not 
received notice from the Lender on 
that date, the Investor will proceed 
to register the second right of 
pledge with the authorities 
designated to that end. 

8. Overdracht van de Vorderingen is 
toegestaan zonder voorafgaande 
schriftelijke goedkeuring van de 
Kredietgever, vermits hierbij gebruik 

 8. Transfer of the Claims is permitted 
without previous written approval 
from the Lender, provided that use 
is made in doing so of the private 
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wordt gemaakt van de onderhandse 
model akte voor overdracht van de 
zon obligatie(s) welke is aangehecht 
aan deze akte als Bijlage 1.  

model deed of transfer of the solar 
bond or bonds, attached to this 
deed as Annex 1.  

9. In geval van betaling direct of indirect 
in strijd met artikel 2 of artikel 3 en in 
geval van enige andere handeling, 
nalaten of omstandigheid leidende tot 
tenietgaan, verrekening, overdracht of 
het belast worden met een beperkt 
recht van (een gedeelte van) de 
Vorderingen welke toerekenbaar is 
aan Investeerder of Schuldenaar,  zal 
de Investeerder danwel de 
Schuldenaar ieder afzonderlijk maar 
niet hoofdelijk een opeisbare boete 
verschuldigd zijn, zonder dat een 
ingebrekestelling of andere 
voorafgaande verklaring zijdens de 
Kredietgever nodig zal zijn, welke 
boete gelijk is aan het bedrag 
genoemd onder (B) of  het bedrag 
waarmee de Vorderingen naar het 
oordeel van de Kredietgever (geheel 
of gedeeltelijk) teniet zijn gegaan, zijn 
overgedragen of met een beperkt 
recht zijn belast, vermeerderd met 
wettelijke rente en onverminderd enig 
recht van de Kredietgever om 
schadevergoeding te vorderen. 

 9. In the event of payment in direct or 
indirect violation of Clause 2 or 
Clause 3, and in the event of any 
other act, omission or circumstance 
which is attributable to the Investor 
or the Debtor and leading to the 
extinguishment, settlement or 
transfer of, or encumbrance of a 
limited right on all or part of, the 
Claims, the Investor or respectively 
the Debtor will separately but not 
jointly forfeit to the Lender a 
payable fine, with no notice of 
default or other previous notice 
from the Lender being required, 
which fine will equal the amount 
mentioned at (B) or the amount for 
which the Claims will be destroyed, 
will have been transferred or will 
have been attached with a limited 
right, in full or in part, at the 
discretion of the Lender, to be 
increased by statutory interest and 
without prejudice to any right of the 
Lender to seek damages. 

10. Zolang de Schuldenaar op enig 
moment bij de Kredietgever 
kredietfaciliteiten geniet of nog enig 
bedrag uit welken hoofde ook, al dan 
niet onder tijdsbepaling of voorwaarde, 
in of buiten rekening-courant en al dan 
niet uit hoofde van gewoon 
bankverkeer, aan de Kredietgever 
verschuldigd is of mocht worden zal de 
Investeerder niet zonder voorafgaande 
toestemming van de Kredietgever (a) 
enige Vorderingen vermeerderen noch 
enig deel daarvan of anders verklaren 
dat enige Vorderingen voortijdig 
betaalbaar zijn of betaalbaar stellen, 
(b) Vorderingen of enig deel daarvan 
opeisen (c) het aanvragen van 
(voorlopige) surseance van betaling of 
faillissement of d) enige andere 
remedie om de Vorderingen vergoed 
te krijgen. 

 10. As long as the Debtor still utilises 
credit facilities with the Lender or 
owes or may come to owe any 
amount to the Lender, whether or 
not under any term or condition, in 
current account or otherwise, and 
by virtue of regular bank 
transactions or any other virtue, 
without previous permission from 
the Lender, the Investor will not (a) 
increase any of the Claims or any 
part thereof or otherwise declare or 
make any of the Claims 
prematurely payable, (b) demand 
the Claims or any part thereof, (c) 
apply for suspension of payments, 
provisional or otherwise, or 
bankruptcy, nor (d) use any other 
remedy to obtain payment of the 
Claims. 

11. Indien aan de Schuldenaar 
(voorlopige) surseance van betaling 
wordt verleend, door of voor de 
Schuldenaar een 
schuldsaneringsregeling wordt 
aangevraagd dan wel de Schuldenaar 
in staat van faillissement wordt 
verklaard (ieder zo een situatie een 
“Schuldenaar Insolventie”), is de 

 11. If the Debtor is granted suspension 
of payments or provisional 
suspension of payments, or debt 
restructuring is applied for by or for 
the Debtor, or the Debtor is 
declared bankrupt (each of these 
situations being an event of "Debtor 
Insolvency"), the Lender is hereby 
irrevocably authorised to defend 
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Kredietgever hierbij onherroepelijk 
gemachtigd om namens de 
Investeerder voor de Vorderingen op 
te komen, namens hem een stem uit 
te brengen in vergaderingen van 
crediteuren en iedere eventuele 
uitkering in relatie tot de Vorderingen 
namens hem te ontvangen ter 
aflossing van de Bank Vorderingen en 
daarvoor kwijting te verlenen en alle 
overige (rechts)handelingen ter 
aflossing van de Vorderingen. Alle 
aldus door de Kredietgever ontvangen 
bedragen zullen in mindering worden 
gebracht op het na beëindiging van de 
(voorlopige) surseance of 
schuldsanering dan wel na afloop van 
het faillissement door de Schuldenaar 
aan de Kredietgever verschuldigde. 
Een eventueel overschot zal de 
Kredietgever nadien aan de 
Investeerder restitueren. Ingeval van 
Schuldenaar Insolventie dient de 
Investeerder de ontvangen gelden 
onder de Vorderingen te betalen aan 
de Kredietgever. 

the Claims on behalf of the 
Investor, to vote in creditors' 
meetings on its behalf, and to 
receive any possible distribution in 
relation to the Claims on its behalf, 
in repayment of the Bank Claims, 
and to grant discharge for the 
same, and to perform all other 
juridical or other acts for 
redemption of the Claims. All 
amounts thus received by the 
Lender will be deducted from the 
amount owed to the Lender by the 
Debtor after the termination of the 
suspension of payments, 
provisional or otherwise, or after 
the conclusion of the bankruptcy. 
Any excess will be repaid to the 
Investor by the Lender thereafter. 
In the event of Debtor Insolvency, 
the Investor must pay any amounts 
received under the Claims to the 
Lender. 

12. De Investeerder is verplicht op eerste 
vordering van de Kredietgever 
terstond het geschrift of de geschriften 
waaruit zijn Vorderingen op de 
Schuldenaar blijken aan de 
Kredietgever toe te zenden. 

 12. The Investor is obliged, at the 
Lender's first request, to 
immediately send to the Lender the 
document or documents evidencing 
the Claims against the Debtor. 

13. De Investeerder en de Schuldenaar 
zullen zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de 
Kredietgever geen van de bepalingen 
en voorwaarden van deze 
overeenkomst of andere  
overeenkomsten betrekking hebbende 
op de Vorderingen, wijzigen.  

 13. The Investor and the Debtor will not 
amend any of the provisions and 
terms and conditions of this 
agreement or any other 
agreements relating to the Claims 
without previous written permission 
from the Lender.  

14. De opzegging, vermindering, 
handhaving of uitbreiding van de 
kredietfaciliteiten die de Schuldenaar 
geniet bij de Kredietgever laat de 
achterstelling onverlet. 

 14. The termination, reduction, 
continuation or expansion of the 
credit facilities with the Lender 
utilised by the Debtor does not 
change the subordination. 

15. Tegenover de Investeerder strekt een 
door de Kredietgever getekend 
uittreksel uit zijn administratie tot 
volledig bewijs van het bestaan en het 
beloop van de schuld van de 
Schuldenaar aan de Kredietgever, 
behoudens door de Investeerder 
geleverd tegenbewijs.  

 15. In respect of the Investor, an 
extract from the accounts signed by 
the Lender will serve as full proof of 
the existence and course of the 
Debtor's debt to the Lender, unless 
proof to the contrary is provided by 
the Investor. 

16. Alle kosten die de Kredietgever maakt 
ter zake van zijn rechten onder of in 
verband met deze akte, hieronder 
begrepen eventuele incassokosten, 
zowel in als buiten rechte, en 
eventuele kosten van rechtskundige 

 16. All costs incurred by the Lender in 
the matter of its rights under or in 
connection with this deed, including 
any costs of collection, both in and 
out of court, and any costs of legal 
assistance, are at the expense of 
the Investor. 
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bijstand, komen voor rekening van de 
Investeerder. 

17. De Schuldenaar en de Investeerder 
kiezen te dezer zake domicilie op het 
in deze akte onder (1) en (3) 
genoemde eigen (kantoor) adres. 
Wijziging van domicilie is slechts 
geldig indien deze schriftelijk door de 
betreffende partij is opgegeven aan de 
Kredietgever. 

 17. The Debtor and the Investor have 
elected address for service in this 
matter at their own office or other 
address named in this deed at (1) 
and (3). A change of address for 
service is only valid if the relevant 
party has notified the Lender of this 
in writing. 

18. Deze akte en de achterstelling hierin 
vastgelegd worden beheerst door 
Nederlands recht. 

 18. This deed and the subordination 
laid down in it are governed by 
Dutch law. 

19. Geschillen in verband met deze akte 
zullen in eerste instantie worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter 
in Amsterdam. Met uitzondering van 
de hiernavolgende bepaling is deze 
aanwijzing exclusief. 

 19. Disputes in connection with this 
deed will be submitted at first 
instance to the competent court in 
Amsterdam. With the exception of 
the following provision, this 
designation is exclusive. 

20. De in de vorige bepaling opgenomen 
aanwijzing van de bevoegde rechter is 
slechts gedaan ten behoeve van de 
Kredietgever. Voor zover rechtens 
toegestaan, mag de Kredietgever zich 
wenden tot een andere rechter en zich 
wenden tot rechters in meer dan één 
jurisdictie tegelijkertijd.  

 20. The designation of the competent 
court included in the previous 
provision was only made on behalf 
of the Lender. In so far as permitted 
by law, the Lender may apply to a 
different court and simultaneously 
apply to courts in more than one 
jurisdiction.  

21.  Bij tegenstrijdigheid tussen de Engelse 
en Nederlandse versie van deze 
Achterstellingsakte is de Nederlandse tekst 
bindend. 

 21. In case of differences in 
interpretation between the English 
and the Dutch version of this Deed 
of Subordination, the original Dutch 
version shall prevail. 
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Bijlage 9 – Model Overdrachtsakte 
 

Modelakte bij overdracht in verband met verkoop: 
 

ONDERHANDSE AKTE VAN OVERDRACHT VAN ZON OBLIGATIES (OOK TE NOEMEN “ZONNEDELEN”) UITGEGEVEN 
DOOR: [NAAM_UITGEVENDE_INSTELLING] 

 
Tenzij anders aangegeven hebben de begrippen beginnend met een hoofdletter die niet zijn gedefinieerd in deze 
overeenkomst formulier dezelfde betekenis als daaraan is toegekend in het Informatie Memorandum betreffende de 
aanbieding en uitgifte door [naam_Uitgevende_Instelling] van maximaal [aantal] Zon Obligaties, met een nominale 
waarde van EUR [nom_waarde_EUR] per Zon Obligatie.  

DE ONDERGETEKENDEN: 
 
1. [Voornaam] [Achternaam], geboren op [datum] en woonachtig te [straatnaam] [nr.], [postcode] in [Plaatsnaam], hierna 
ook te noemen te noemen Verkoper; 
 
2. [Voornaam] [Achternaam], geboren op [datum] en woonachtig te [straatnaam] [nr.], [postcode] in [Plaatsnaam], 
hierna ook te noemen te noemen Koper; 
 
hierna gezamenlijk ook te noemen Partijen of ieder individueel Partij,  
 
NEMEN IN OVERWEGING 
 
Dat Verkoper in het bezit is van [aantal] Zon Obligaties, genummerd [nr.] t/m [nr.], ieder met een (resterende) Hoofdsom 
van [rest_hoofdsom_EUR] welke op [uitgifte_datum] zijn uitgeven door [Uitgevende Instelling].  
 
Dat de Koper en Verkoper zich bij overdracht dienen te melden bij de Uitgevende Instelling per e-mail om de voorgenomen 
overdracht kenbaar te maken, hetgeen automatisch heeft plaatsgevonden via de website van Zonnepanelendelen.nl 
waarlangs deze overeenkomst tot stand komt.  
 
Dat de Uitgevende Instelling, [naam_Uitgevende_Instelling] instemming dient te verlenen voor deze overdracht, welke 
instemming zij hierbij bij voorbaat verleend.  
 
Dat Partijen onderling een verkoopprijs zijn overeengekomen.  
 
EN WENSEN ALS VOLGT OVEREEN TE KOMEN  
 
Verkoper en Koper komen hierbij overeen dat Verkoper aan Koper verkoopt en overdraagt en Verkoper draagt hierbij aan 
Koper over, met in acht neming van het Informatie Memorandum en de daarin opgenomen Obligatievoorwaarden, de 
volgende Obligaties uitgegeven door [Uitgevende Instelling] per [verkoop_datum], hierna ook te noemen de 
Verkoopdatum: 
 

- [aantal] obligaties, genummerd [nr.] t/m [nr.], tegen een overeengekomen verkoopprijs per Obligatie van EUR 
[verkoop_prijs_per_Obligatie] en daarmee in een totale verkoopprijs van EUR [totale_verkopprijs], hierna ook 
te noemen de Verkoopprijs. 

 
In aanvulling op de Verkoopprijs is de Verkoper Administratiekosten verschuldigd aan de [Uitgevende Instelling] ter 
grootte van 2% van de nominale waarde van de over te dragen Zon Obligaties (met een minimum van EUR 10,00), zijnde 
voor deze overdracht in totaal EUR [administratie_kosten], hierna ook te noemen de Administratiekosten.  
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Zowel de totale Verkoopprijs en de Administratiekosten zullen direct tezamen tijdens de overdracht via een iDeal betaling 
door Koper worden voldaan. Beide bedragen zullen worden gedaan op de Stichting Derdengeldenrekening Buckaroo 
(kantoor houdende op de Zonnebaan 9, 3542 EA Utrecht, en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 
04060983), de betalingspartner van Zonnepanelendelen B.V., of elke andere door Zonnepanelendelen B.V. aan te wijzen 
betalingspartner. Na bijschrijving van de bedragen zal de Verkoopprijs worden doorgestort aan de Verkoper onder aftrek 
van de Administratiekosten. De Administratiekosten zullen worden verrekend met [naam_Uitgevende_Instelling] direct 
na akkoord van beide Partijen op deze akte.  
 
 
VERKOPER AANVAART DEZE OVERDRACHT EN VERKLAART HIERBIJ 

• op de hoogte te zijn van het feit dat hij/zij door ondertekening van deze onderhandse verkoopakte een 
rechtsgeldig aanbod heeft gedaan aan Koper tot overdracht van één of meer Zon Obligaties van de 
Obligatielening van [Uitgevende Instelling] en dat dit een afdwingbare en rechtsgeldige overeenkomst vormt;  

• dat Verkoper per bovengenoemde Verkoopdatum niet langer gerechtigd is tot enige (terug)betaling van de 
hoofdsom en rente; 

• dat Verkoper zal wordt doorgehaald in het register van Obligatiehouders.  

KOPER AANVAART DEZE OVERDRACHT EN VERKLAART HIERBIJ 

• op de hoogte te zijn van het feit dat hij/zij door ondertekening van deze onderhandse verkoopakte een 
rechtsgeldig aanbod van Verkoper tot overdracht van één of meer Zon Obligaties van de Obligatielening van 
[Uitgevende Instelling] heeft geaccepteerd dat dit een afdwingbare en rechtsgeldige overeenkomst vormt;  

• akkoord te gaan met de iDeal betaling ter voldoening van de Verkoopkosten en de Administratiekosten; 
• op de hoogte te zijn van het feit dat de overname van een Zon Obligatie feitelijk de overname van een Zon 

Obligatie is welke is uitgegeven door [naam_Uitgevende_Instelling] op [datum_uitgifte] en kennis genomen te 
hebben van het feit dat ondergetekende Obligatiehouder wordt ten aan zien van [naam_Uitgevende_Instelling], 
op het moment dat deze onderhandse verkoopakte geheel compleet digitaal ondertekend is door beide Partijen 
en de betaling van de Verkoop- en Administratiekosten succesvol heeft plaatsgevonden;  

• zorgvuldig kennis te hebben genomen van de volledige inhoud van het Informatie Memorandum behorende bij 
de uitgifte van Zon Obligaties door [naam_Uitgevende_Instelling], inclusief de bijbehorende bijlagen, en in het 
bijzonder de Obligatievoorwaarden en de Statuten van de Stichting Zonnedelers, waarin zijn/haar rechten als 
Zon Obligatiehouder zijn bepaald;  

• volledig bekend te zijn met de inhoud van het Informatie Memorandum, deze inhoud te begrijpen en 
uitdrukkelijk te aanvaarden; 

• op de hoogte te zijn van het feit dat de Zon Obligatielening en de tweederangs zekerheid verstrekt in verband 
met de Zon Obligatielening achtergesteld is aan de Senior Vreemd Vermogen Projectfinanciering (zoals 
gedefinieerd in het Informatie Memorandum) welke achterstelling is beschreven in het Informatie 
Memorandum en waarvan de inhoud bij koper bekend is; 

• bekend te zijn met de Achterstellingsakte waarin voornoemde achterstelling formeel is vastgelegd; 
•  in te stemmen met de inhoud van deze Achterstellingsakte en als Zon Obligatiehouder gebonden te zijn aan de 

bepalingen van de Achterstellingsakte;  
• dat er desgewenst fiscaal en juridisch advies is ingewonnen; 
• in te stemmen met het feit dat hij/zij zal worden ingeschreven in het register van Zon Obligatiehouders welke 

wordt gehouden door de [naam_Uitgevende_Instelling]; 
• in te stemmen met het feit dat zijn/haar rechten als Zon Obligatiehouder onder de Zon Obligatielening worden 

uitgeoefend door de Stichting Zonnedelers in de mate én op de wijze als nader bepaald in de 
Obligatievoorwaarden en statuten van de Stichting Zonnedelers en dat de uitoefening door, en positie van, de 
Stichting Zonnedelers een eigenschap is van de (vorderings-) rechten van de Zon Obligatiehouder onder de Zon 
Obligatielening, bij wijze van bewind, en niet berust op vertegenwoordiging of (een aanvullende) volmacht; 

• akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden, Gebruiksovereenkomst en de Privacy Policy van het 
crowdfundingplatform ZonnepanelenDelen, welke zijn terug te vinden op de website 
www.zonnepanelendelen.nl; 
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• ervan bewust te zijn dat, onder andere uit hoofde van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en 
financieren van terrorisme), het crowdfundingplatform Zonnepanelendelen verplicht is de identiteit van de 
koper te verifiëren. Het niet succesvol kunnen verifiëren van de identiteit is een grondslag tot ontbinding van de 
overeenkomst en restitutie van reeds gedane betalingen door koper uiterlijk binnen 10 werkdagen na tot 
standkoming van deze overeenkomst.  

 
VOORTS VERLEENT KOPER HIERBIJ 

• een onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht, met recht van substitutie (zodat de gevolmachtigde zelf 
ook een gemachtigde aan kan stellen), aan de Stichting Zonnedelers om voor en namens ondergetekende alle 
documenten en akten te tekenen en alle handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
hetgeen in het Informatiememorandum, de Obligatievoorwaarden, de statuten van de Stichting Zonnedelers en 
de Achterstellingsakte is bepaald, welke volmacht zich nadrukkelijk ook uitstrekt tot daden van beschikking, 
zoals omschreven in het Informatie Memorandum, de Obligatievoorwaarden en/of de Achterstellingsakte. 

ALDUS OVEREENGEKOMEN OP {{ “now”|date(“d-m-Y”) }} 
 
Deze overeenkomst is digitaal tot stand gekomen en ondertekend.  
 
 
 
---------------------------------- 
Handtekening Verkoper 
 
 
 
---------------------------------- 
Handtekening Koper 
 
Modelakte bij overdracht aan een nabestaande in verband met overlijden: 

 
ONDERHANDSE AKTE VAN OVERDRACHT VAN ZON OBLIGATIES [NAAM_UITGEVENDE_INSTELLING] 

 
Tenzij anders aangegeven hebben de begrippen beginnend met een hoofdletter die niet zijn gedefinieerd in deze 
overeenkomst formulier dezelfde betekenis als daaraan is toegekend in het Informatie Memorandum betreffende de 
aanbieding en uitgifte door [naam_Uitgevende_Instelling] van maximaal [aantal] Zon Obligaties, met een nominale 
waarde van EUR [nom_waarde_EUR] per Zon Obligatie.  

DE ONDERGETEKENDEN: 
 
1. [Voornaam] [Achternaam], geboren op [datum] en woonachtig te [straatnaam] [nr.], [postcode] in [Plaatsnaam], hierna 
ook te noemen te noemen Erflater; 
 
2. [Voornaam] [Achternaam], geboren op [datum] en woonachtig te [straatnaam] [nr.], [postcode] in [Plaatsnaam], 
hierna ook te noemen te noemen Erfgename; 
 
hierna gezamenlijk ook te noemen Partijen of ieder individueel Partij,  
 
NEMEN IN OVERWEGING 
 
Dat Erflater in het bezit was van [aantal] Zon Obligaties, genummerd [nr.] t/m [nr.], ieder met een (resterende) Hoofdsom 
van [rest_hoofdsom_EUR] welke op [uitgifte_datum] zijn uitgeven door [Uitgevende Instelling].  
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Dat de Erfgename zich bij overdracht dient te melden bij de Uitgevende Instelling per e-mail om de voorgenomen 
overdracht kenbaar te maken, hetgeen automatisch heeft plaatsgevonden via de website van Zonnepanelendelen.nl 
waarlangs deze overeenkomst tot stand komt.  
 
Dat de Uitgevende Instelling, [naam_Uitgevende_Instelling] instemming dient te verlenen voor deze overdracht, welke 
instemming zij hierbij bij voorbaat verleend.  
 
EN WENSEN ALS VOLGT OVEREEN TE KOMEN  
 
Erflater laat aan Erfgename na, met in acht neming van het Informatie Memorandum en de daarin opgenomen 
Obligatievoorwaarden, de volgende Obligaties uitgegeven door [Uitgevende Instelling] per [Overdrachts_datum], hierna 
ook te noemen de Overdrachtdatum: 
 

- [aantal] obligaties, genummerd [nr.] t/m [nr.], tegen nominale waarde per Obligatie van EUR 
[verkoop_prijs_per_Obligatie] en daarmee in een totale waarde van van EUR [totale_waarde_ZonneDelen] . 

 
In aanvulling op de overdracht is de Erfgename Administratiekosten verschuldigd aan de [Uitgevende Instelling] ter 
grootte van 2% van de nominale waarde van de over te dragen Zon Obligaties (met een minimum van EUR 10,00), zijnde 
voor deze overdracht in totaal EUR [administratie_kosten], hierna ook te noemen de Administratiekosten. 
 
De Administratiekosten zullen direct tezamen tijdens de overdracht via een iDeal betaling door Erfgename worden 
voldaan. Het bedrag zal worden gedaan op de Stichting Derdengeldenrekening Buckaroo (kantoor-houdende op de 
Zonnebaan 9, 3542 EA Utrecht, en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 04060983), de 
betalingspartner van Zonnepanelendelen B.V., of elke andere door Zonnepanelendelen B.V. aan te wijzen 
betalingspartner. Na bijschrijving van het bedrag zullen de ZonneDelen worden overgezet. De Administratiekosten zullen 
worden verrekend met [naam_Uitgevende_Instelling] direct na akkoord van beide Partijen op deze akte.  
 
ERFGENAME AANVAART DEZE OVERDRACHT EN VERKLAART HIERBIJ 

• op de hoogte te zijn van het feit dat hij/zij door ondertekening van deze onderhandse akte een rechtsgeldig 
aanbod van Erflater tot overdracht van één of meer Zon Obligaties van de Obligatielening van [Uitgevende 
Instelling] heeft geaccepteerd dat dit een afdwingbare en rechtsgeldige overeenkomst vormt;  

• akkoord te gaan met de iDeal betaling ter voldoening van de Administratiekosten; 
• op de hoogte te zijn van het feit dat de overname van een Zon Obligatie feitelijk de overname van een Zon 

Obligatie is welke is uitgegeven door [naam_Uitgevende_Instelling] op [datum_uitgifte] en kennis genomen te 
hebben van het feit dat ondergetekende Obligatiehouder wordt ten aanzien van [naam_Uitgevende_Instelling], 
op het moment dat deze onderhandse verkoopakte geheel compleet  digitaal ondertekend is door beide Partijen 
en de betaling van de Verkoop- en Administratiekosten succesvol heeft plaatsgevonden;  

• zorgvuldig kennis te hebben genomen van de volledige inhoud van het Informatie Memorandum behorende bij 
de uitgifte van Zon Obligaties door [naam_Uitgevende_Instelling], inclusief de bijbehorende bijlagen, en in het 
bijzonder de Obligatievoorwaarden en de Statuten van de Stichting Zonnedelers, waarin zijn/haar rechten als 
Zon Obligatiehouder zijn bepaald;  

• volledig bekend te zijn met de inhoud van het Informatie Memorandum, deze inhoud te begrijpen en 
uitdrukkelijk te aanvaarden; 

• op de hoogte te zijn van het feit dat de Zon Obligatielening en de tweederangs zekerheid verstrekt in verband 
met de Zon Obligatielening achtergesteld is aan de Senior Vreemd Vermogen Projectfinanciering (zoals 
gedefinieerd in het Informatie Memorandum) welke achterstelling is beschreven in het Informatie 
Memorandum en waarvan de inhoud bij koper bekend is; 

• bekend te zijn met de Achterstellingsakte waarin voornoemde achterstelling formeel is vastgelegd; 
• in te stemmen met de inhoud van deze Achterstellingsakte en als Zon Obligatiehouder gebonden te zijn aan de 

bepalingen van de Achterstellingsakte; ;   
• dat er desgewenst fiscaal en juridisch advies is ingewonnen; 
• in te stemmen met het feit dat hij/zij zal worden in geschreven in het register van Zon Obligatiehouders welke 

wordt gehouden door de [naam_Uitgevende_Instelling]; 
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• in te stemmen met het feit dat zijn/haar rechten als Zon Obligatiehouder onder de Obligatielening worden 
uitgeoefend door de Stichting Zonnedelers in de mate én op de wijze als nader bepaald in de 
Obligatievoorwaarden en statuten van de Stichting Zonnedelers en dat de uitoefening door, en positie van, de 
Stichting Zonnedelers een eigenschap is van de (vorderings-) rechten van de Zon Obligatiehouder onder de Zon 
Obligatielening, bij wijze van bewind, en niet berust op vertegenwoordiging of (een aanvullende) volmacht; 

• akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden, Gebruiksovereenkomst en de Privacy Policy van het 
crowdfundingplatform ZonnepanelenDelen, welke zijn terug te vinden op de website 
www.zonnepanelendelen.nl; 

• ervan bewust te zijn dat, onder andere uit hoofde van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en 
financieren van terrorisme ), het crowdfundingplatform Zonnepanelendelen verplicht is de identiteit van de 
Erfgename te verifiëren. Het niet succesvol kunnen verifiëren van de identiteit is een grondslag tot ontbinding 
van de overeenkomst en restitutie van reeds gedane betalingen door Erfgename uiterlijk binnen 10 werkdagen 
na tot standkoming van deze overeenkomst.  

 
VOORTS VERLEENT ERFGENAME HIERBIJ 

• een onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht, met recht van substitutie (zodat de gevolmachtigde zelf 
ook een gemachtigde aan kan stellen), aan de Stichting Zonnedelers om voor en namens ondergetekende alle 
documenten en akten te tekenen en alle handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
hetgeen in het Informatiememorandum, de Obligatievoorwaarden, de statuten van de Stichting Zonnedelers en 
de Achterstellingsakte is bepaald, welke volmacht zich nadrukkelijk ook uitstrekt tot daden van beschikking, 
zoals omschreven in het Informatie Memorandum, de Obligatievoorwaarden en/of de Achterstellingsakte. 

ALDUS OVEREENGEKOMEN OP {{ "now"|date("d-m-Y") }} 
 
 
 
---------------------------------- 
Handtekening Erfgename 
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Bijlage 10 - Adressen 
 
Zonnepark PV1 B.V. 
de Stadionweg 43D, Unit 10.3, 3077 AS, 
Rotterdam 
e-mail: info-sekdoorn@encavis.com  
 
ZonnepanelenDelen B.V. 
James Wattstraat 77-K (8e etage) 
1097 DL , Amsterdam 
e-mail: info@zonnepanelendelen.nl 
 
Stichting Zonnedelers 
James Wattstraat 77-K (8e etage) 
1097 DL, Amsterdam 
e-mail: info@zonnepanelendelen.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


