
INSCHRIJVINGSOVEREENKOMST ZON OBLIGATIES {{project_name}} 
 
Tenzij anders aangegeven hebben de begrippen beginnend met een hoofdletter die niet zijn 
gedefinieerd in dit formulier dezelfde betekenis als daaraan is toegekend in de Informatie Brochure 
{{project_name}} en bijbehorend Informatie Memorandum d.d. {{information_memorandum_date}} 
betreffende de aanbieding en uitgifte door {{project_owner}} van maximaal {{total_solar_shares}} Zon 
Obligaties, met een nominale waarde van €25,- per Zon Obligatie. 
 
AANVANG EN SLUITING VAN DE MOGELIJKHEID TOT INSCHRIJVING OP ZONNEDELEN: ZON 
OBLIGATIES: 
 
Aanvang: {{campaign_start_date}} 
Sluiting: {{campaign_end_date}} 
 
DE ONDERGETEKENDE: 
 
{% if investor_identity_type == ‘business’ %} 

• {{investor_business_legal_name}} 
• Kantoorhoudende op: {{investor_full_address}} 
• {% else %} 
• {{initials_and_last_name}}, geboren op {{investor_birth_date}} 
• Woonachtig op: {{investor_full_address}} 
• {% endif %} 
• Bereikbaar op het volgende telefoonnummer: {{investor_phone_nr}} en via het volgende e-

mail adres: {{investor_email}} 
 
IN AANMERKING NEMENDE DAT: 
 

• ondergetekende {{solar_shares_words}} ({{solar_shares_figures}}) ZonneDeel of ZonneDelen 
wenst aan te schaffen en deel te nemen aan de Obligatielening {{project_name}}, uit te geven 
door {{project_owner}} kantoorhoudende te {{project_owner_full_address}}, en ingeschreven 
bij de kamer van koophandel onder nummer {{project_owner_kvk_nr}}, door het storten van 
{{investment_amount}} als storting op {{solar_shares_words}} ({{solar_shares_figures}}) uit te 
geven Zon Obligaties met ieder een Nominale Waarde van €25,- (zegge vijfentwintig euro). 

• de inschrijving op {{solar_shares_words}} ({{solar_shares_figures}}) Zon Obligatie(s) zoals 
aangegeven in dit formulier slechts van kracht wordt door overmaking van de totale hoofdsom 
van de Zon Obligaties, zijnde {{investment_amount}} op de Stichting Derdengelden rekening 
van de betalingspartner Buckaroo, kantoor houdende op de Zonnebaan 9, 3542 EA Utrecht, 
en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 04060983. 

• na sluiting van de Inschrijvingsperiode d.d. {{campaign_end_date}}, of zoveel eerder als 
vastgesteld door de Uitgevende Instelling, de Uitgevende Instelling de Zon Obligaties toewijst 
en overgaat tot uitgifte van de Zon Obligaties per bestuursbesluit. Op of omstreeks 
{{shares_issuance_date}} worden de bevestigingen van de toewijzingen, alsmede de 
bekrachtiging van de Inschrijvingsovereenkomst door de Trustee, per e-mail aan de Zon 
Obligatiehouders verzonden. Op datum van ondertekening van het bestuursbesluit door de 
Uitgevende Instelling, en de hieruit voortvloeiende bekrachtiging, komt een 
Investeringsovereenkomst tot stand (zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden). Ook 
geïnteresseerden die door overschrijving geen Zon Obligatie krijgen toegewezen, krijgen 
hiervan bericht. Zo spoedig mogelijk na de uitgiftedatum, doch uiterlijk op 
{{shares_issuance_date}}, zal de Uitgevende Instelling op haar website 
({{campaign_page_url}}) bekend maken hoeveel Zon Obligaties (“ZonneDelen”) er 
daadwerkelijk zijn uitgegeven. Indien de inschrijver wel een betaling heeft verricht, maar geen 
toewijzing ontvangt, dan zal het totale bedrag van €25,- per Zon Obligatie binnen vijf (5) 
werkdagen na {{campaign_end_date}} worden teruggestort op het bankrekeningnummer 
waarvan de oorspronkelijke betaling werd gedaan. Er zal geen rente worden vergoed over 
het teruggestorte bedrag. 

• indien het Project geen doorgang vindt, zal {{project_owner}} de ondergetekende daarvan 
uiterlijk vier (4) dagen na de sluitingsdatum hiervan in kennis stellen. Binnen uiterlijk vijf (5) 
werkdagen na deze kennisgeving zal het bedrag ad {{investment_amount}} worden 



teruggestort op het bankrekeningnummer waarvan de oorspronkelijke betaling werd gedaan. 
Er zal geen rente worden vergoed over het teruggestorte bedrag. 

 
VERKLAART HIERBIJ: 
 

• op de hoogte te zijn van het feit dat de aanschaf van een ZonneDeel een inschrijving op de 
Zon Obligatielening {{project_owner}} inhoudt waarbij ieder ZonneDeel feitelijk een Zon 
Obligatie is; 

• op de hoogte te zijn van het feit dat deze inschrijving op de Zon Obligatielening inhoudt dat 
een bedrag van €25,- (zegge vijfentwintig euro) per Zon Obligatie dient te worden betaald; 

• zorgvuldig kennis te hebben genomen van de volledige inhoud van de Achterstellingsakten, 
de Informatie Brochure, het Informatie Memorandum Zonnepark Lungendonk en het AFM 
Informatiedocument, 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 de Achterstellingsakten, de Informatie Brochure, 
het Informatie Memorandum en het AFM Informatiedocument, deze inhoud te begrijpen en 
uitdrukkelijk te aanvaarden; 

• in te stemmen met de procedure voor Inschrijving zoals beschreven in artikel 3 van de 
Obligatievoorwaarden die als Bijlage 7 onlosmakelijk onderdeel zijn van het Informatie 
Memorandum; 

• ermee in te stemmen 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 Obligatiehouder onder de Obligatielening, bij wijze van bewind, 
en niet berust op vertegenwoordiging of (een aanvullende) volmacht; 

• zich in te schrijven voor {{solar_shares_words}} ({{solar_shares_figures}}) Zon Obligaties van 
€25,- (inclusief 0% emissiekosten) elk, en verklaart voorts dat er in totaal 
{{investment_amount}} dient te worden overgemaakt; 

 
EN VERLEENT HIERBIJ: 
 

• in het geval de inschrijving geaccepteerd wordt en toewijzing van de Zon Obligaties 
plaatsvindt, een onherroepelijke 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 Informatie 
Memorandum, de Obligatievoorwaarden, de statuten van de Stichting Zonnedelers en deze 
Inschrijvingsovereenkomst is bepaald, waaronder begrepen het aangaan van de 
Achterstellingsakte zoals beschreven in het Informatie Memorandum; 

 
EN VERKLAART TOT SLOT, 
 

• op de hoogte te zijn van het feit dat deze inschrijving geen garantie inhoudt dat hij/zij zal 
kunnen deelnemen in het Project en akkoord te gaan met de mogelijkheid dat 
{{project_owner}} te allen tijde bevoegd is de inschrijving op, en de uitgifte van Zon 
Obligaties, te staken; 

• akkoord te gaan met het gegeven dat {{project_owner}} vrij is in de toewijzing van Zon 
Obligaties, met dien verstande dat {{project_owner}} zal doen wat redelijkerwijs binnen haar 
macht ligt om te bewerkstelligen dat Zon Obligaties worden toegekend aan de deelnemers op 
volgorde van de datum van inschrijving; 

• 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. 

 
DEZE OVEREENKOMST IS DIGITAAL TOT STAND GEKOMEN EN HET UITVOEREN VAN DE 
BETALING VOLGEND OP DEZE OVEREENKOMST GELDT ALS ONDERTEKENING. 
 
DATUM: {{agreement_date}} 


