OVEREENKOMST
DE ONDERGETEKENDEN:
Coöperatieve Rabobank U.A.,
statutair gevestigd te Amsterdam, voor deze overeenkomst kantoor houdende te Utrecht,
Beneluxlaan 31-33
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30046259,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door P.L. Leyssius, directievoorzitter a.i.
hierna te noemen: Rabobank,
en
Coöperatie Energie U U.A.
gevestigd te Utrecht, Veemarktplein 41
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50985914,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door S. Willemsen, directeur
hierna te noemen: Energie U
OVERWEGENDE:
•
•

•
•

Dat Energie U vanuit haar doelstelling om duurzame energievoorziening te bevorderen werkt aan
de realisatie van een zonnestroom project aan de Meijewetering te Utrecht;
Dat dit project aanloopkosten kent ter grootte van € 60.000,- die bij realisatie van het project
onderdeel vormen van de totale projectinvestering, maar die Energie-U niet kan dragen als het
project niet gerealiseerd kan worden;
Dat Rabobank energiezuinig en duurzaam wonen wil bevorderen en daarom bereid is 1/3 van die
aanloopkosten risicodragend voor te financieren;
dat partijen hun rechten en plichten inzake deze voorfinanciering in deze overeenkomst hebben
vastgelegd.

KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:
1

Algemeen

1.1

Deze overeenkomst regelt de voorfinanciering door Rabobank van Energie U en de tegenprestatie
van Energie U aan Rabobank, alsmede alle overige rechten en plichten inzake deze overeenkomst.

2

Prestaties Rabobank
Rabobank verstrekt Energie U een renteloze lening van EUR 20.000 onder voorwaarde dat ook
twee andere partijen bereid zijn ieder een/derde van die aanloopkosten risicodragend voor te
financieren.
Betaling van de lening vindt plaats in onderling overleg als is aangetoond dat genoemde
ondersteuning van twee andere partijen in de aanloopkosten is verkregen.

3

Prestaties Energie U
De tegenprestaties van Energie U bestaan uit:
Energie U zal de belangen van Rabobank voor zover samenhangend met en voortvloeiend uit
deze overeenkomst ondersteunen;
Energie U zal bevorderen dat Rabobank bij realisatie van het project een voorkeurspositie
krijgt om als bankier van het betreffende project op te treden. Hieronder wordt verstaan dat
Rabobank, bij marktconforme voorwaarden en tarieven, de bancaire dienstverlening verzorgt
voor de juridische entiteit die het project gaat realiseren;
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-

Energie U zal de betrokkenheid van Rabobank bij het project in haar communicatie over
Zonnepark Meijwetering zichtbaar maken.

4

Looptijd en beëindiging

4.1

Deze overeenkomst treedt in werking met ingang van ondertekening van deze overeenkomst.

4.2

Energie U kan met in achtneming van artikel 2 voor het toegezegde bedrag van € 20.000 een
factuur insturen. Deze factuur moet voldoen aan:
• Adressering: Rabobank Utrecht e.o. Postbus 2604 3500 GP Utrecht
• Vermelding van kostenplaats: 3642.109 BS en Samenwerkingsovereenkomst Meijewetering
• contactpersoon: Stimuleringsfonds, Wil Broekman
• uniek factuurnummer
• NAW- KVK- en bankgegevens
De factuur kan in pdf worden gestuurd aan: factuur.ab@rabobank.nl

4.3

Energie U betaalt de lening terug als het project Meijewetering daadwerkelijk gerealiseerd gaat
worden en zodra de projectfinanciering daarvoor geregeld is. Energie U is er zelf verantwoordelijk
voor dat de juridische entiteit die het project realiseert, de betreffende aanloopkosten aan Energie U
vergoedt.

4.4

Iedere partij is bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere
ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te
ontbinden indien:
a)
de wederpartij tekortkomt in de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiend uit deze
overeenkomst, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze
ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt; Voor zover de nakoming niet blijvend
onmogelijk is, ontstaat deze bevoegdheid tot ontbinding pas indien nakoming van de
verplichtingen uitblijft na verloop van een bij een schriftelijke aanmaning gestelde redelijke
termijn.
b)
de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement is verklaard dan
wel ontbonden respectievelijk geliquideerd wordt;
c)
door overmacht, regelgeving van overheidswege daaronder begrepen, het beoogde doel van
deze overeenkomst onbereikbaar wordt;
d)
de wederpartij handelingen verricht of nalaat waardoor de goede naam van de andere partij
in ernstige mate geschaad dreigt te worden.

4.5

Rabobank is gerechtigd om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere
ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te
ontbinden wanneer de wederpartij aan personeelsleden van Rabobank of van derden giften of
beloften doet of diensten verleent, met het kennelijk oogmerk om hen te bewegen in strijd met hun
plicht iets te doen of na te laten.

4.4

Tussentijdse beëindiging

4.6

De opzegging of ontbinding geschiedt per email met bevestiging van ontvangst.

4.7

De beëindiging of de ontbinding van deze overeenkomst ontslaat partijen niet van de verplichtingen
daaruit, die naar hun aard doorlopen, zoals -maar niet beperkt tot- het bepaalde met betrekking tot:
geheimhouding, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, toepasselijk recht en bevoegde rechter.

5

Overleg en contactpersonen

5.1

Energie U zal de Rabobank op de hoogte houden van:
- de voortgang en realisatie van het project
- de media-aandacht
- de besteding van de lening en het totaal van de aanloopkosten

5.2

Beide partijen zullen een vertegenwoordiger aanwijzen die als contactpersoon met betrekking tot
naleving van deze overeenkomst zal functioneren:
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Contactpersoon voor Rabobank is: J. Teunissen, manager Particulieren;
Contactpersoon voor Energie U is S. Willemsen, directeur
6

Intellectuele eigendomsrechten

6.1

Rabobank en Energie U erkennen over en weer elkaars intellectuele eigendomsrechten ten aanzien
van handelsnaam, woord- of beeldmerk (logo), promotionele en/of communicatieve uitingen, in de
ruimste zin van het woord en ongeacht het gebruikte medium.

6.2

Partijen zullen geen gezamenlijk logo ontwerpen, ontwikkelen en/of gebruiken.

6.3

Partijen zijn over en weer gerechtigd om elkaars merk en/of handelsnaam te gebruiken in
communicatie-uitingen over deze samenwerking. Hierbij zullen de geldende huisstijlregels van
partijen in acht worden genomen. Alle communicatie-uitingen waarin het woord- en/of beeldmerk
en/of handelsnaam van de wederpartij voorkomt zullen tijdig vooraf ter schriftelijke goedkeuring
aan de wederpartij worden voorgelegd.

6.4

Tenzij elders in deze overeenkomst anders is bepaald, is het partijen zonder wederzijdse
voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan om (merchandising) artikelen waarop het
(beeld-)merk van de andere partij is vermeld te laten produceren, openbaar te maken, te
verveelvoudigen of ter beschikking te stellen, al dan niet tegen vergoeding.

7

Publiciteit, presentatie

7.1

Partijen zullen zich inzetten om zoveel mogelijk positieve publiciteit rondom de samenwerking te
genereren. Partijen zullen met elkaar afstemming plegen over de in te zetten interne en externe
communicatiemiddelen (inhoud en vorm). Alle communicatie-uitingen dienen voorafgaand aan
publicatie te worden goedgekeurd door beide partijen.

7.2

Energie U waaronder diens medewerkers en de voor hem werkzame derden, onthouden zich van
gedragingen, die Rabobank in haar goede naam en/of publicitaire belangen kan schaden.

8

Overdraagbaarheid
Het is partijen niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij,
de rechten uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

9

Geheimhouding
Het is partijen niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij,
(onderdelen van) de inhoud van deze overeenkomst aan derden kenbaar te maken, tenzij de wet
daartoe verplicht of tenzij deze gegevens, zonder dat dit veroorzaakt is doordat de onderhavige
geheimhoudingsplicht is geschonden, van algemene bekendheid zijn.

10

Exclusiviteit
De samenwerking met Energie U en de direct daaruit voortvloeiende en/of daaraan gerelateerde
activiteiten geschiedt door de Rabobank op basis van branche-exclusiviteit.
Onder dezelfde branche wordt verstaan: bancaire dienstverlening, daaronder mede begrepen alle
hypotheken, financieringen, sparen en spaar producten, bancaire betaalsystemen (waaronder
creditcardsystemen en chipknip), beleggingen, verzekeringen, leasing en factoring.

11

Slotbepalingen

11.1

Deze overeenkomst bevat alle rechten en verplichtingen van partijen jegens elkaar met betrekking
tot de samenwerking.
Wijzigingen van deze overeenkomst zijn pas geldend indien zij schriftelijk zijn vastgelegd en door
beide partijen zijn ondertekend.

11.2
12

Toepasselijk recht en geschillen
Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij partijen een andere vorm van
geschilbeslechting overeenkomen.
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ALDUS OVEREENGEKOMEN EN GETEKEND IN TWEEVOUD,
d.d. ... …….. 2018

d.d. .... …….. 2018

Energie U
gevestigd te Utrecht

Rabobank
gevestigd te Amsterdam

……..

……..
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