BIJLAGE 3: OBLIGATIES COÖPERATIE DELTAWIND IN EEN NOTENDOP
Onderstaande tekst is de vereenvoudigde samenvatting van de Obligatievoorwaarden voor Obligaties
in de Coöperatie Deltawind. De juridisch bindende tekst vindt u in bijlage 4. De Obligatievoorwaarden
komen in de plaats van de Reglementen op de ledenlening (2013) waarmee de leden van Deltawind,
die vóór 1 april 2018 lid geworden zijn, bekend zijn.
OBLIGATIES
De leden van Coöperatie Deltawind kunnen geld aan de coöperatie ter beschikking stellen door het
kopen van Obligaties Deltawind. Hiermee realiseert de coöperatie haar statutaire doelstellingen,
te weten duurzame energieprojecten. Jaarlijks worden de leden geïnformeerd over voorgenonen
activiteiten en projecten. De leden kunnen daarvoor Obligaties Coöperatie Deltawind kopen.
Eén Obligatie wordt verkocht voor honderd euro (€ 100). De minimale afname per Obligatiehouder is
één Obligatie. Een een Obligatiehouder mag maximaal vijftig Obligaties houden, voor aspirant-leden
is het maximum 10 Obligaties. De Obligatiehouders krijgen toegang tot een persoonlijk deel op het
ledenportaal van Deltawind. Daar is te zien hoeveel Obligaties in bezit zijn.
OBLIGATIEHOUDER
Ieder lid (18 jaar of ouder) of aspirant lid (jonger dan 18 jaar) van Deltawind kan Obligaties in de
coöperatie aankopen en wordt daarmee naast lid ook Obligatiehouder. Een aspirant lid heeft hiervoor
schriftelijke toestemming van zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger nodig. De Obligatiehouder is
verplicht om Deltawind te informeren over zijn adres, e-mailadres en IBAN- nummer. Wijzigingen in
deze gegevens moeten binnen één maand worden doorgegeven.
RENTE OBLIGATIE
Deltawind betaalt de Obligatiehouders jaarlijks rente. De Algemene Ledenvergadering van Deltawind
bepaalt hoe de rente wordt vastgesteld en hoe hoog de rente wordt. De rente wordt betaald op het
IBAN-rekeningnummer dat de Obligatiehouder aan Deltawind heeft doorgegeven.
LOOPTIJD EN AFLOSSING
De looptijd van een Obligatie is onbepaald. De Obligatiehouder kan op ieder moment verzoeken tot
(gedeeltelijke) terugbetaling. Coöperatie Deltawind zal voldoen aan dit verzoek, onder voorbehoud van
de financiële situatie van de coöperatie. Om Obligatiehouders hierin inzicht te bieden, wordt jaarlijks
vastgesteld wat het maximale budget voor teruggave is. Wanneer de Obligaties worden afgelost, betaalt
Deltawind de aankoopwaarde van de Obligaties, samen met de nog resterende rente, terug.
INFORMATIE
Deltawind verstrekt jaarlijks een begroting, tevens jaarplan, en de financiele jaarrekening aan
de Obligatiehouders. Deltawind is verder verplicht belangrijke omstandigheden voor de
Obligatiehouder in het kader van de Overeenkomst aan Obligatiehouder te laten weten, zoals
wijzigingen van adres en statuten, of wanneer zich financiële problemen voordoen. Alle mededelingen
aan de Obligatiehouder worden per e-mail gedaan op het bij Deltawind bekende e-mailadres,
met uitzondering van het jaarlijkse renteoverzicht. Slechts in uitzonderingsgevallen kan, op verzoek,
hier van afgeweken worden.

OVERDRACHT
De Obligatiehouder kan een Obligatie overdragen aan een (aspirant-)lid van Deltawind dan wel
aan een derde, zijnde een inwoner van Goeree-Overﬂakkee. In geval deze derde nog geen lid is van
Deltawind zal hij/zij dat moeten worden. In beide gevallen kan de overdracht alleen plaatsvinden als
degene die de Obligaties overneemt ook alle rechten en verplichtingen behorende bij de Obligatie
overneemt én Deltawind hiervoor toestemming heeft gegeven.
Overdracht is ook mogelijk in geval van overlijden van de Obligatiehouder. Wanneer de erfgenamen
niet in aanmerking komen voor overname, zal Deltawind de Obligaties vervroegd aﬂossen.
Het is niet toegestaan om deze Overeenkomst als onderpand te geven of om anderen recht te geven
op de aﬂossing en/of renteopbrengst.
DIVERSEN
Het bestuur van Deltawind heeft het recht de Obligatievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Zij zal de
Obligatiehouders hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als de wijziging in het nadeel is van de
Obligatiehouders dan mag Obligatiehouder de Overeenkomst ontbinden.

