bepalingen lidmaatschap
Coöperatie Vrijopnaam U.A.
Dit document bevat een samenvatting en uitleg van de rechten en verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap van de
Coöperatie Vrijopnaam U.A., zoals deze zijn opgenomen in onder meer de Statuten van de Coöperatie Vrijopnaam U.A. en in
de Voorwaarden Paneelopnaam.

doel coöperatie Vrijopnaam U.A.
De Coöperatie Vrijopnaam U.A. (de Coöperatie) is een landelijk opererende Coöperatie. De Coöperatie heeft het
maatschappelijke doel om initiatieven en projecten op het terrein van duurzame energie, ten behoeve van haar leden, te
realiseren, te versnellen en te vergroten om daarmee aan haar leden energie te kunnen leveren tegen een aantrekkelijk
tarief.
De Coöperatie is de houder van de rechten en middelen die de basis vormen voor de geleverde panelenopnaam.
Opbrengsten van de Coöperatie kunnen door de Coöperatie alleen gebruikt worden ten behoeve van het investeren in
duurzame energieprojecten in Nederland.

rechten van de leden
Leden kunnen volgens de statuten direct (via de Algemene ledenvergadering) of indirect (via de Ledenraad) invloed
uitoefenen op het beleid van de Coöperatie. De Ledenraad vertegenwoordigt de leden en neemt belangrijke beslissingen
binnen de Coöperatie. Een afschrift van de statuten is op te vragen via de klantenservice van Vrij Op Naam B.V. (Vrijopnaam).

lidmaatschap
Het lidmaatschap van de Coöperatie staat alleen open voor afnemers van producten en diensten die tegen betaling van de
Coöperatie worden verkregen.

contributie
Als Lid van de Coöperatie ben je geen contributie aan de Coöperatie verschuldigd.
De Ledenraad kan besluiten contributie in te voeren.

aanmelding lidmaatschap
De aanvraag van een Paneelopnaam tegen betaling wordt mede aangemerkt als aanvraag voor het lidmaatschap van de
Coöperatie. Aanvaarding van je aanvraag door Vrijopnaam geldt meteen als aanvaarding van je lidmaatschap door het
bestuur van de Coöperatie. Je bent dan dus automatisch lid van de Coöperatie.
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opzegging lidmaatschap
Na bevestiging van je lidmaatschap door Vrijopnaam kun je je altijd en zonder opzegtermijn afmelden voor het lidmaatschap
van de Coöperatie, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de voorwaarden van een product of dienst.
Afmelding voor de Coöperatie wordt niet beschouwd als opzegging van je energiecontract met Vrijopnaam of beëindiging
van de afname van een Paneelopnaam. Je blijft gewoon afnemer van de energie van Vrijopnaam en afnemer van een
Paneelopnaam. Voor afnemers van andere producten of diensten kunnen andere voorwaarden gelden. Het is verstandig om
voor afmelding contact met ons op te nemen om te controleren welke gevolgen je afmelding heeft.
Opzegging van je lidmaatschap kan eenvoudig door een brief of email te sturen naar de klantenservice van Vrijopnaam
(klantteam@Vrijopnaam.nl).

aansprakelijkheid en risico’s
De aansprakelijkheid van de leden van de Coöperatie is uitgesloten. Dat betekent dat je als lid van de Coöperatie geen enkel
risico loopt.

looptijd en opzegging
Je blijft lid van de Coöperatie zolang je een Paneelopnaam tegen betaling afneemt van de Coöperatie. Je lidmaatschap eindigt
automatisch vanaf het moment dat je geen Paneelopnaam tegen betaling meer afneemt. Daarnaast eindigt het lidmaatschap
van de Coöperatie door opzegging.
Je opzegging als afnemer van een Paneelopnaam tegen betaling geldt automatisch als opzegging van je lidmaatschap van de
Coöperatie.
Opzegging van je lidmaatschap kan eenvoudig door een brief of email te sturen naar de klantenservice van Vrijopnaam.
Controleer altijd de voorwaarden van de producten of diensten.

einde lidmaatschap
Indien een Lid niet langer een Paneelopnaam tegen betaling afneemt van de Coöperatie, eindigt het lidmaatschap.
Het lidmaatschap van de Coöperatie kan verder eindigen om de redenen die in de statuten zijn genoemd.

verhuizing
Als je verhuist, verhuist het lidmaatschap automatisch met je mee.

wijziging voorwaarden
Het bestuur van de Coöperatie heeft het recht de Voorwaarden Paneelopnaam te wijzigen.
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