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DEZE OVEREENKOMST (de "Overeenkomst") is gedateerd 29 maart 2021 en gesloten tussen: 

1. STICHTING ZONNEDELERS, een stichting, statutair gevestigd te Amsterdam, 
kantoorhoudende te Amsterdam, James Wattstraat 77K 8e etage, 1097 DL Amsterdam en 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel, onder nummer 
62979795 (de "Stichting"), steeds handelend namens zichzelf en namens iedere Zon 
Obligatie houder (als gedefinieerd in de Zonleningsovereenkomst);  

2. SolisPlan SPV 4 B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Sint-Oedenrode en 
kantoorhoudende aan de Alfred Nobelstraat 3-A, 5491 DB Sint-Oedenrode, ingeschreven 
in het handelsregister onder nummer 72839856, als leningnemer (de "Leningnemer"); en 

3. ZPD Zonfonds 1 B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende 
aan de James Wattstraat 77K 8e etage, 1097 DL Amsterdam, ingeschreven in het 
handelsregister onder nummer 71611967, als leninggever (de "Leninggever"). 

hierna gezamenlijk te noemen "Partijen" en ieder afzonderlijk als "Partij". 

OVERWEGENDE DAT: 

(A) de Leningnemer als leningnemer en de Leninggever als leninggever partij zijn bij een 
overeenkomst van geldlening gedateerd op of omstreeks de datum van deze 
Overeenkomst (de "Zonleningsovereenkomst"); 

(B) de Leningnemer op of omstreeks de datum van deze Overeenkomst een Zon 
Obligatielening (zoals uiteengezet in het Informatiememorandum getiteld Zonnedaken 
DuoSolis, d.d. 08-02-2021 en als gedefinieerd in de Zonleningsovereenkomst) verstrekt 
heeft gekregen van Zon Obligatie houders (als hieronder gedefinieerd) door middel van de 
uitgifte van Zon Obligaties uit hoofde van het Bestuursbesluit Toewijzing en Uitgifte van 
Zon Obligaties; 

(C) Stichting Zonnedelers op basis van de Inschrijfdocumenten Zon Obligaties (als 
gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden) exclusief bevoegd is om de Zon Obligatie 
houders in en buiten rechte te vertegenwoordigen en namens de Zon Obligatie houders 
deze Overeenkomst zal aangaan; en 

(D) het een voorwaarde is voor het ter beschikking stellen van de financiering onder de 
Zonleningsovereenkomst dat de Zon Obligatie houders (vertegenwoordigd door Stichting 
Zonnedelers) hun huidige en toekomstige vorderingen op de Leningnemer al dan niet uit 
hoofde van de Zon Obligatielening (zoals hieronder gedefinieerd) achterstellen bij alle 
huidige en toekomstige vorderingen van de Leningever uit hoofde van de 
Financieringsdocumenten op de voorwaarden van deze Overeenkomst. 

KOMEN HIERBIJ ALS VOLGT OVEREEN: 
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1. BEGRIPPEN EN DEFINITIES 

1.1 Gedefinieerde begrippen hebben, tenzij anders gedefinieerd in deze Overeenkomst, de 
betekenis daaraan gegeven in de Zonleningsovereenkomst of de Algemene Voorwaarden.  

In deze Overeenkomst betekent: 

"Achtergestelde Vorderingen": alle bestaande en toekomstige vorderingen van de 
Stichting en/of de Zon Obligatie houders (vertegenwoordigd door de Stichting) (ongeacht 
of deze zelfstandig of hoofdelijk worden gehouden) tot betaling, uit welken hoofde ook, 
daaronder begrepen uit hoofde van regres of subrogatie, op de Leningnemer (waaronder 
het recht op betaling van hoofdsom, rente of andere bedragen) (ongeacht of deze 
zelfstandig of hoofdelijk worden gehouden) waaronder, doch niet uitsluitend uit hoofde van 
de Zon Obligatieleningsovereenkomst. 

"Algemene Voorwaarden": de Algemene Voorwaarden van Geldlening voor Zon 
Projecten van de Leninggever van juni 2020, als gewijzigd van tijd tot tijd. 

"Bestuursbesluit Toewijzing en Uitgifte van Zon Obligaties" heeft de betekenis daaraan 
gegeven in de Algemene Voorwaarden. 

"Betaling": een betaling, daaronder begrepen door middel van verrekening, of andere 
voldoening van een vordering. 

"Einddatum": het moment waarop alle vorderingen van de Leninggever onder de 
Financieringsdocumenten zijn voldaan, geen vorderingen kunnen herleven en geen nieuwe 
vorderingen kunnen ontstaan. 

"Inningsmaatregel": 

(a) het opeisen van enige vordering; 

(b) het opeisbaar stellen van enige vordering; 

(c) het verrekenen van enige vordering; 

(d) het nemen van gerechtelijke stappen met betrekking tot betaling van enige vordering; 
of 

(e) het aanvragen van faillissement, het goedkeuren (als aandeelhouder) van een 
voorstel tot het aanvragen van faillissement of (voorlopige) surseance van betaling. 

"Insolventie": met betrekking tot een persoon diens faillissement of (voorlopige) surseance 
van betaling. 
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"Senior Vorderingen": alle bestaande en toekomstige vorderingen van de Leninggever 
(ongeacht of deze zelfstandig of hoofdelijk worden gehouden) op de Leningnemer uit 
hoofde van de Financieringsdocumenten (waaronder het recht op betaling van hoofdsom, 
rente of andere bedragen en uit hoofde van regres of subrogatie) (ongeacht of deze 
zelfstandig of hoofdelijk worden gehouden). 

"Toegestane Zon Obligatie Betaling" betekent, voor zover van toepassing, de betaling 
van rente en reguliere aflossingen onder de Zon Obligatielening, waarbij een dergelijke 
betaling is toegestaan mits: 

(a) de betaling plaatsvindt op een moment dat geen verzuim uitstaat of zich zal voordoen 
onder de Zonleningsovereenkomst als gevolg van de betaling; en 

(b) zowel voor als na de betaling door de Leningnemer wordt voldaan aan de financiële 
verplichtingen in Artikel [12.1] (Financiële positie) van de Zonleningsovereenkomst. 

"Vordering Overgang": een cessie, schuldoverneming, contractsoverneming in verband 
met enige vordering of enige andere overeenkomst of arrangement dat eenzelfde 
economisch effect heeft. 

"Zekerheid": een garantie, hoofdelijke aansprakelijkheid, borgtocht, pandrecht, 
hypotheekrecht of andere (persoonlijke of goederenrechtelijke vorm van) zekerheid. 

"Zonleningsovereenkomst" heeft de betekenis daaraan toegekend in overweging (A). 

"Zon Obligatielening" heeft de betekenis daaraan gegeven in de Algemene Voorwaarden. 

"Zon Obligatieleningsovereenkomst" betekenis de rechtsverhouding tussen de Zon 
Obligatie houders en de Leningnemer uit hoofde van de Zon Obligatielening. 

"Zon Obligatie houder": betekent 

(a) iedere Zon Obligatie houder die is gespecificeerd in het aan het Bestuursbesluit 
Toewijzing en Uitgifte van Zon Obligaties gehechte register van Zon Obligatie 
houders en aan wie op grond van dat bestuursbesluit door de Leningnemer (in de 
hoedanigheid van uitgevende instelling) Zon Obligaties zijn uitgegeven; en  

(b) iedere persoon die één of meerdere Zon Obligaties overgedragen heeft gekregen 
van een Zon Obligatiehouder genoemd in paragaaf (a) hierboven. 

"Zon Obligatie Zekerheden": heeft de betekenis daaraan gegeven in de Algemene 
Voorwaarden.  
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1.2 Uitleg 

(a) De uitlegbepalingen opgenomen in de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing 
op deze Akte op dezelfde wijze als wanneer die bepalingen onderdeel zouden 
hebben uitgemaakt van de tekst van deze Akte. 

(b) Verwijzingen in deze Overeenkomst naar een Financieringsdocument of naar de Zon 
Obligatieleningsovereenkomst zijn verwijzingen naar die documenten of 
overeenkomsten zoals gewijzigd, genoveerd, aangevuld of anderszins veranderd 
van tijd tot tijd, waaronder uitdrukkelijk zijn begrepen (i) verhogingen, uitbreidingen 
of wijzigingen in de Zonlening of een ander Financieringsdocument of de Zon 
Obligatieleningsovereenkomst, ongeacht de daarmee gemoeide bedragen en 
ongeacht de manier waarop deze verhogingen, uitbreidingen of wijzigingen worden 
geïmplementeerd en (ii) wijzigingen in de partijen bij de Financieringsdocumenten of 
de Zon Obligatieleningsovereenkomst waaronder als gevolg van toetredingen en 
uittredingen; en  

(c) Verwijzingen in deze Overeenkomst naar de Stichting, een Zon Obligatie houder, de 
Leningnemer, de Leninggever of enig ander persoon duiden die (rechts)persoon aan, 
alsmede diens verkrijgers of opvolgers onder bijzondere of algemene titel zoals 
toegestaan onder de Financieringsdocumenten alsmede diens verkrijgers of 
opvolgers onder bijzondere of algemene titel. 

2. ACHTERSTELLING 

(a) De Achtergestelde Vorderingen zijn achtergesteld in rang bij de Senior Vorderingen 
zoals bedoeld in artikel 3:277 lid 2 BW. 

(b) De achterstelling onder paragraaf (a) en overige verplichtingen van de Stichting 
onder deze Overeenkomst strekken ten voordele van iedere huidige en toekomstige 
Leninggever onder de Zonleningsovereenkomst, daaronder begrepen de 
Leninggever, en iedere huidige en toekomstige Leninggever onder de 
Zonleningsovereenkomst, inclusief de Leninggever, is gerechtigd tot nakoming door 
de Stichting van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst. Voor zover nodig, 
gelden de verplichtingen van de Stichting of de Leningnemer als onherroepelijk 
derdenbeding om niet van de Stichting of de Leningnemer ten gunste van een 
toekomstige Leninggever onder de Zonleningsovereenkomst. 

(c) De verplichtingen van de Stichting of de Leningnemer onder deze Overeenkomst 
blijven gelden tot de Einddatum. 

3. GEEN BETALING 

Anders dan voorzien in Artikel 8 (Insolventie): 
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(a) zal de Leningnemer geen Betaling doen in verband met een Achtergestelde 
Vordering; en 

(b) mag noch de Stichting noch de Leningnemer een Betaling ontvangen in verband met 
een Achtergestelde Vordering, 

anders dan een Toegestane Zon Obligatie Betaling.  

4. GEEN ZEKERHEID 

De Leningnemer zal geen Zekerheid verstrekken in verband met een Achtergestelde 
Vordering, anders dan de Zon Obligatie Zekerheden. 

5. GEEN VORDERING OVERGANG 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leninggever: 

(a) zal de Leningnemer niet partij zijn bij of toestemming of medewerking verlenen aan 
enige Vordering Overgang met betrekking tot een Achtergestelde Vordering;  

(b) zal de Leningnemer niet debiteur worden van een Achtergestelde Vordering, door 
Vordering Overgang of anderszins; en 

(c) zal de Stichting niet partij zijn bij of toestemming of medewerking verlenen aan enige 
Vordering Overgang met betrekking tot een Achtergestelde Vordering. 

6. GEEN WIJZIGINGEN 

Het is de Stichting of de Leningnemer niet toegestaan voorafgaand aan de Einddatum 
wijzigingen, afstandsverklaring of overeenkomsten aangaande de voorwaarden van een 
Achtergestelde Vordering te verrichten. 

7. GEEN INNINGSMAATREGELEN 

Tenzij sprake is van een Toegestane Zon Obligatie Betaling, zal noch de Stichting noch de 
Leningnemer een Inningsmaatregel nemen met betrekking tot een Achtergestelde 
Vordering anders dan een stuiting van verjaring of andere maatregel die nodig is ter 
bewaring van een recht met betrekking tot een Achtergestelde Vordering. 

8. INSOLVENTIE 

(a) In geval van faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of ontbinding van 
de Leningnemer voor het bereiken van de Einddatum, blijft de achterstelling van de 
Achtergestelde Vordering uit hoofde van deze Overeenkomst onverminderd van 
kracht. 
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(b) Indien, in geval van Insolventie van de Leningnemer, de Stichting gerechtigd is tot 
een Betaling of andere distributie in die Insolventie, zal de Stichting de curator, 
bewindvoerder of andere persoon die de Betaling of andere distributie zal doen, 
instrueren of verzoeken (en verleent de Stichting aan de Leninggever hierbij een 
onherroepelijke volmacht, met het recht van substitutie, om dit namens hem te doen 
waarbij de Leninggever ook bevoegd is om als wederpartij van de Stichting te 
handelen als bedoeld in artikel 3:68 BW) deze Betaling of distributie direct aan de 
Leninggever (of een door de Leninggever aan te wijzen andere persoon) te doen en 
de Leninggever zal het ontvangen bedrag gebruiken in overeenstemming met de 
Financieringsdocumenten. 

(c) Indien, in geval van Insolventie van de Leningnemer, de Stichting gerechtigd is tot 
een Betaling of andere distributie in die Insolventie, en de curator, bewindvoerder of 
andere persoon die de Betaling of andere distributie zal doen de volmacht zoals 
omschreven in paragraaf (b) niet erkent, dan kan de Stichting, zonder de algemene 
strekking van bovengenoemd onderdeel (a) te beperken) enig recht dat hij heeft met 
betrekking tot de Leningnemer uit hoofde van de Achtergestelde Vordering 
uitoefenen of deze vervroegd opeisbaar of opeisbaar zonder opzegging verklaren of 
de Achtergestelde Vordering die aan hem verschuldigd is, indienen in het 
faillissement van de Leningnemer (onder voorwaarde dat de Stichting enig bedrag 
dat hij ontvangt van de Leningnemer overeenkomstig dit artikel, zal betalen aan de 
Leninggever ingevolge onderstaand Artikel 9). 

(d) Indien, in geval van Insolventie van de Leningnemer een Betaling door middel van 
verrekening plaatsvindt op een Achtergestelde Vordering, zal de Stichting 
onmiddellijk een bedrag gelijk aan deze Betaling (of indien lager, het bedrag van de 
Senior Vorderingen) voldoen aan de Leninggever (of een door de Leninggever aan 
te wijzen andere persoon) en de Leninggever zal het ontvangen bedrag benutten in 
overeenstemming met de Financieringsdocumenten. 

9. DOORBETALING 

Indien de Stichting een Betaling ontvangt in verband met een Achtergestelde Vordering in 
strijd met deze Overeenkomst, dan zal de Leningnemer onmiddellijk een bedrag gelijk aan 
deze Betaling (of indien lager, het bedrag van de Senior Vorderingen) voldoen aan de 
Leninggever (of een door de Leninggever aan te wijzen andere persoon) en de Leninggever 
zal het ontvangen bedrag gebruiken in overeenstemming met de Financieringsdocumenten 

10. VOLMACHT 

(a) De Stichting verleent hierbij een onherroepelijke volmacht aan de Leninggever, met 
het recht van substitutie, om namens hem al zijn verplichtingen uit hoofde van deze 
Overeenkomst na te komen en uit te voeren. Op grond van deze volmacht is de 
Leninggever bevoegd om ook als wederpartij van de Stichting te handelen als 
bedoeld in artikel 3:68 BW.  
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(b) De volmacht als bedoeld in paragraaf (a) mag worden uitgeoefend door de 
Leninggever in het geval de Stichting, als toepasselijk, nalaat een verplichting na te 
komen en de Stichting dit nalaten niet heeft hersteld binnen 3 Werkdagen nadat hij 
daarvan schriftelijk door de Leninggever op de hoogte is gesteld of nadat hij zich van 
dit nalaten bewust is geworden. 

(c) De Stichting bekrachtigt en bevestigt hierbij bij voorbaat iedere (rechts)handeling 
begaan door de Leninggever uit hoofde van deze volmacht. 

11. GEEN OVERDRACHT VAN RECHTEN OF VERPLICHTINGEN 

(a) De Stichting en de Leningnemer mogen hun rechten en/of verplichtingen onder deze 
Overeenkomst niet overdragen, door middel van Vorderingen Overdracht of 
anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leninggever. 

(b) De Stichting mag zijn rechten en/of verplichtingen onder de Zon 
Obligatieleningsovereenkomst niet overdragen, door middel van Vorderingen 
Overdracht of anderszins, (i) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
Leninggever en (ii) mits, gelijktijdig met een dergelijke overdracht, aan de betreffende 
persoon alle rechten en/of verplichtingen onder deze Overeenkomst worden 
overgedragen. 

12. VERKLARINGEN 

Ieder van de Stichting en de Leningnemer verklaart en garandeert: 

(a) bevoegd te zijn tot het aangaan van deze Overeenkomst (en nakoming van zijn 
verplichtingen hieronder);  

(b) dat aan alle vennootschappelijke voorwaarden voor aangaan van deze 
Overeenkomst (en nakoming van zijn verplichtingen hieronder) is voldaan;  

(c) dat het aangaan van deze Overeenkomst (en nakoming van zijn verplichtingen 
hieronder) geen inbreuk oplevert met enige overeenkomst waarbij de Stichting of de 
Leningnemer, als van toepassing partij is; 

(d) dat deze Overeenkomst (en nakoming van zijn verplichtingen hieronder) zijn 
rechtsgeldige verplichtingen zijn; en 

(e) dat de Stichting een onherroepelijke volmacht heeft verkregen van iedere Zon 
Obligatie houder om namens die Zon Obligatie houder alle documenten en akten te 
tekenen, inclusief maar niet beperkt tot deze Overeenkomst; 

(f) dat iedere Zon Obligatie houder ermee heeft ingestemd dat zijn/haar rechten als Zon 
Obligatie houder onder de Zon Obligatieleningsovereenkomst worden uitgeoefend 
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door de Stichting en dat de uitoefening door (en positie van) de Stichting een 
eigenschap is van de (vorderings)rechten van de Zon Obligatie houder onder de Zon 
Obligatielening, bij wijze van bewind, en niet berust op vertegenwoordiging of (een 
aanvullende) volmacht en dat de Zon Obligatie houder dientengevolge niet zelf deze 
rechten kan uitoefenen; en 

(g) dat er geen Zekerheid is verstrekt door de Leningnemer (of een ander persoon) in 
verband met een Achtergestelde Vordering anders dan de Zon Obligatie 
Zekerheden. 

13. GEEN AANTASTING ACHTERSTELLNG 

De verplichtingen van de Stichting en de Leningnemer uit hoofde van deze Overeenkomst 
worden niet aangetast door enig handelen of nalaten waardoor, bij afwezigheid van dit 
Artikel 13, verplichtingen van de Stichting en de Leningnemer onder deze Overeenkomst 
zouden worden verminderd, vrijgegeven of aangetast (zonder enige beperking en ongeacht 
of hij of de Leninggever daarmee bekend is), waaronder: 

(a) iedere onbekwaamheid of gebrek aan bevoegdheid of rechtspersoonlijkheid van of 
ontbinding van of wijziging in de status van de Leningnemer of enig ander persoon; 

(b) iedere wijziging, aanpassing, novatie, toevoeging, uitbreiding, hernieuwde 
inwerkingstelling (hoe wezenlijk ook en ongeacht of dit meer of minder bezwarend is) 
of vervanging van een Financieringsdocument of enig ander document of zekerheid, 
waaronder, zonder enige beperking, iedere wijziging in het doel en iedere uitbreiding 
of verhoging van de Faciliteit of de toevoeging van een nieuwe faciliteit onder een 
Financieringsdocument of ander document of zekerheid; of 

(c) insolventie- of vergelijkbare procedures. 

14. TEGENSTRIJDIGHEID 

In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deze Overeenkomst en/of van enig 
ander Financieringsdocument enerzijds en de Zon Obligatieleningsovereenkomst 
anderzijds, prevaleren de bepalingen van deze Overeenkomst en/of de bepalingen van het 
toepasselijke Financieringsdocument en voor zover nodig worden eventueel tegenstrijdige 
bepalingen ten aanzien van de Zon Obligatieleningsovereenkomst hierbij geacht te zijn 
gewijzigd zodanig dat ze in overeenstemming zijn met de bepalingen uit de 
Financieringsdocumenten. Tevens bevestigt de Stichting hierbij voor zover nodig 
toestemming te verlenen voor het aangaan van de Financieringsdocumenten en ter 
voorkoming van misverstanden ook de daarbij behorende vestiging van de Zekerheden. 

15. OVERIG 

15.1 Informatie 
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De Stichting en de Leningnemer zullen de Leninggever op eerste verzoek opgave doen 
van de hoogte van de Achtergestelde Vorderingen en de Leninggever voorzien van kopieën 
van overeenkomsten en andere stukken die betrekking hebben op de Achtergestelde 
Vorderingen en van andere door de Leninggever gevraagde informatie in verband met de 
Achtergestelde Vorderingen. 

15.2 Geen ontbinding 

Voor zover wettelijk toegestaan, doen de Stichting en de Leningnemer hierbij afstand van 
(i) hun rechten uit hoofde van de artikelen 6:228 en 6:265 tot en met 6:272 BW om deze 
Overeenkomst te ontbinden of om in rechte ontbinding van deze Overeenkomst te 
verzoeken en (ii) hun rechten uit hoofde van de artikelen 6:52, 6:262 en 6:263 BW om hun 
verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst op te schorten.  

15.3 Gedeeltelijke ongeldigheid 

In het geval dat een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig, onwettelijk, niet bindend 
of niet uitvoerbaar is (geheel dan wel gedeeltelijk) op grond van enig toepasselijk recht, 
blijft het overige deel van deze Overeenkomst van kracht voor zover dat deel, met het oog 
op de strekking van de Overeenkomst, niet onlosmakelijk verbonden is met die ongeldige, 
onwettelijke, niet bindende of niet uitvoerbare bepaling. Partijen zullen hun uiterste best 
doen om overeenstemming te bereiken over een bepaling die zo min mogelijk afwijkt van 
die ongeldige, onwettelijke, niet bindende of niet uitvoerbare bepaling, met inachtneming 
van de strekking van deze Overeenkomst.  

15.4 Geen stilzwijgende afstand, geen rechtsverwerking 

(a) Het doen van afstand van een recht uit hoofde van deze Overeenkomst kan alleen 
worden gedaan door een schriftelijke mededeling van die strekking.  

(b) In het geval een Partij een hem uit hoofde van deze Overeenkomst toekomend 
recht niet uitoefent (waaronder het recht een andere Partij een verlenging te 
verlenen van een periode waarin die Partij een bepaalde verplichting dient na te 
komen), heeft dit niet tot gevolg dat deze Partij het hem toekomende recht verwerkt.  

15.5 Wijzigingen 

Deze Overeenkomst kan niet worden gewijzigd of ontbonden tenzij schriftelijk en getekend 
door alle betrokken Partijen. Iedere wijziging, aanvulling of appendix zal onderdeel 
uitmaken van deze Overeenkomst.  

16. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE 

16.1 Toepasselijk recht 

Op deze Overeenkomst en de contractuele rechten en verplichtingen die daaruit 
voortvloeien of daarmee verband houden is Nederlands recht van toepassing.  
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16.2  Forumkeuze 

Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze Overeenkomst zullen 
uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.  

17. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

(a) Op deze Overeenkomst en iedere uit deze Overeenkomst voortvloeiende en/of 
samenhangende rechtsverhouding zijn de Algemene Voorwaarden van 
toepassing. 

(b) De Leningnemer en de Stichting verklaren door ondertekening van deze 
Overeenkomst een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden te hebben 
ontvangen en hiermee volledig akkoord te zijn. Bij strijdigheid tussen het bepaalde 
in deze Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden prevaleert de inhoud van 
deze Algemene Voorwaarden. 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en getekend op 08-02-2021. 
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DE STICHTING   

STICHTING ZONNEDELERS (handelend namens zichzelf en namens iedere Zon Obligatie 
houder) 
{{signature_0}}  {{signature_2}} 

 

Door: {{text_0}} 

Titel: {{text_0}} 

  

Door: {{text_2}} 

Titel: {{text_2}} 

DE LENINGNEMER 
SolisPlan SPV 4 B.V.   
{{signature_1}}   

 

Door: {{text_1}} 

Titel: {{text_1}} 

  

Door:  

Titel:  

DE LENINGGEVER 
ZPD ZONFONDS 1 B.V.   
{{signature_0}}  {{signature_2}} 

 

Naam : Zonnepanelendelen B.V. 
Titel : bestuurder 
Naam : M. Olieman 
Titel : bestuurder 

  

Naam : Zonnepanelendelen B.V. 
Titel : bestuurder 
Naam : S.M. Pluut 
Titel : bestuurder 

 


