
Coöperatie GOED 
Participatiereglement GOED-participaties 

1.  Voorwaarden verkrijging

1.01. GOED-participaties worden uitsluitend toegekend aan leden (GOEDe Vrienden) van coöperatie  
GOED.

1.02. Inschrijven kan alleen via het ledenportaal van coöperatie GOED. 
https://cooperatiegoed.mijnenergiesamen.nl/

1.03. De inleg moet per bank overgemaakt worden vanaf een Nederlandse bankrekening die op 
naam staat van de inschrijver.

1.04. Coöperatie GOED is ten allen tijde bevoegd om bewijsstukken te verlangen (waaronder: 
identiteitsbewijs, uittreksel van de KvK, bankafschrift, beschikking van de bewind voering, 
verklaring van erfrecht) alvorens over te gaan tot toekenning, inschrijven in het 
participatieregister, of het wijzigen van gegevens.

1.05. Participanten zijn verplicht bij verandering van adres, e-mailadres, bankrekening of
anderszins voor de coöperatie belangrijke wijzigingen in de persoons- en/of adresgegevens,
binnen 14 dagen na de wijziging, de aanpassingen in hun account via
https://cooperatiegoed.mijnenergiesamen.nl door te geven. Het is ook mogelijk deze per brief
of e-mail t.a.v. ledenadministratie/secretaris door te geven. E-mailen naar 
meedoen@cooperatiegoed.nl of per post naar Westerkade 15-4, 9718 AS te Groningen.

1.06. Gevolgen die voortvloeien uit, of verband houden met, het niet juist of niet tijdig wijzigen van de
persoons- en/of bankgegevens, komen volledig voor rekening van de participant.

1.07. De jaarlijkse aflossing en rente geschiet op het bankrekeningnummer van de participant, welke 
is opgenomen in het participatieregister.

1.08. Bij inschrijving gaan participanten akkoord met het participatiereglement, AVG en de 
inschrijfbevestiging. Tevens verklaren zij het informatie- en projectmemorandum, AFM-
informatiedocument en het participatiereglement gelezen en begrepen te hebben. 

1.09. Participanten die zich inschrijven op GOED-participaties hebben een wettelijke bedenktijd van
14 dagen. Binnen deze periode kan de inschrijving ongedaan gemaakt worden, zonder
opgaaf van redenen. Het totaalbedrag van de inleg wordt dan retour overgemaakt.

1.010. Definitieve toekenning van de GOED-participaties en opname in het participatieregister 
geschied schriftelijk (per e-mail).

1.011. Coöperatie GOED onderhoudt het participatieregister waarin per participant de bijschrijvingen
op- en afschrijvingen van de participatierekening worden bijgehouden, alsmede de 
uitkeringen die ingevolge de participatie van elke participant zijn gedaan. Coöperatie GOED is 
bevoegd het onderhoud van het participatieregister geheel of gedeeltelijk uit te besteden, 
met inachtneming van de privacywetgeving (GDPR) en waarover afspraken zijn vastgelegd in 
een gegevens-verwerkersovereenkomst.

mailto:meedoen@cooperatiegoed.nl


1.012. Bij inschrijving vanaf €5.000,- worden meerderjarige inschrijvers verzocht de 
‘Toestemmingsverklaring echtgenoot/geregistreerd partner’  in te vullen en te tekenen. 
Inschrijver verklaart hierin of zij ongehuwd, gehuwd of geregistreerd partner is. In het geval 
van een echtgenoot of geregistreerd partner, dient de echtgenoot of partner deze ook te 
tekenen. Het formulier staat op onze website, maar wordt ook per e-mail verzonden aan de 
inschrijver. De getekende verklaring is noodzakelijk voor de toekenning van de participaties, 
zie voor meer informatie Burgerlijk Wetboek artikel 1:88.

1.1. Extra voorwaarden verkrijging voor minderjarige of 
persoon met een gevolmachtigde

1.1.1. Minderjarige en personen die onder (beschermings)bewind, curatele, of anderszins onder 
wettelijk vertegenwoordiging staan, kunnen zich ook inschrijven. Dat kan alleen met 
uitdrukkelijke goedkeuring van de wettelijk vertegenwoordiger of gevolmachtigde. Inschrijver 
en vertegenwoordiger dienen beiden lid te zijn van coöperatie GOED met een eigen account 
op het ledenportaal. Ook dienen minderjarigen of personen met een gevolmachtigde een 
eigen bankrekeningnummer op naam te bezitten voor de inleg, jaarlijkse rente-uitkering en 
aflossing, alsmede over een eigen e-mailadres te beschikken.

1.1.2. Minderjarigen en personen met een gevolmachtigde moeten in ons ledenportaal gekoppeld 
worden aan de wettelijk vertegenwoordiger. Neem hiervoor contact op met coöperatie GOED 
op meedoen@cooperatiegoed.nl. Nadat deze koppeling is aangemaakt, kan de wettelijk 
vertegenwoordiger of gevolmachtigde de inschrijving verder afhandelingen via ons 
ledenportaal.

1.1.3. Coöperatie GOED verlangt van wettelijk vertegenwoordiger(s) de toestemmingsverklaring en 
van de gemachtigde de beschikking van de rechtbank of volmacht. 

1.1.4. Zolang de participant minderjarige is, is de wettelijk vertegenwoordiger verplicht bij 
verandering van adres, e-mailadres, bankrekening of anderszins voor de coöperatie 
belangrijke wijzigingen in de persoons- en/of adresgegevens van de minderjarige, binnen 14 
dagen na de wijziging, aan te passen via het ledenportaal op 
https://cooperatiegoed.mijnenergiesamen.nl.

1.1.5. Zolang de participant een gevolmachtigde heeft, is de gevolmachtigde verplicht bij verandering 
van adres, e-mailadres, bankrekening of anderszins voor de coöperatie belangrijke 
wijzigingen 
in de persoons- en/of adresgegevens van de participant, binnen 14 dagen na de wijziging, aan
te passen  via het ledenportaal op https://cooperatiegoed.mijnenergiesamen.nl.

1.1.6. De wettelijk vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor de doelmatige belegging van het 
vermogen van de minderjarige participant en is zich ervan bewust dat hij aansprakelijk kan 
zijn tegenover de minderjarige als deze schade lijdt. Om aansprakelijkheid te voorkomen kan 
hij/zij vooraf toestemming vragen aan de kantonrechter. Coöperatie GOED hoeft daarvan niet 
in kennis te worden gesteld en is niet verantwoordelijk voor het ontbreken van toestemming 
van de kantonrechter. 

1.1.7. De gevolmachtigde is verantwoordelijk voor de doelmatige belegging van het vermogen van de 
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persoon van wie hij/zij de volmacht geniet. Vooraf aan de inschrijving is toestemming nodig 
van de rechthebbende of, als deze geen rechtsgeldige toestemming kan of wil geven, 
voorafgaande machtiging van de kantonrechter nodig. Coöperatie GOED is niet 
verantwoordelijk voor het ontbreken van toestemming van de kantonrechter. 

1.1.8. Wettelijk vertegenwoordigers of gevolmachtigde mogen de jaarlijkse rente-uitkering en 
aflossing niet op hun eigen rekeningnummer ontvangen. Deze transacties worden alleen 
overgemaakt naar het rekeningnummer op naam van de participant.  

1.1.9. Als één van de wettelijk vertegenwoordigers of gevolmachtigde van een participant bezwaar 
maakt tegen de deelname in GOED-participaties, kan coöperatie GOED de rente-uitkering, de 
aflossing en het account op het leden-portaal helemaal of voor een deel blokkeren. De 
wettelijk vertegenwoordigers of gevolmachtigden moeten dan samen bepalen wat er met de 
GOED-participaties gebeurt.

1.1.10. Zodra de participant achttien jaar wordt, vervalt de wettelijke vertegenwoordiging. De 
koppeling in het ledenportaal tussen de participant en de wettelijk vertegenwoordiger moet 
door coöperatie GOED verwijderd worden en de gegevens participatieregister aangepast.  
Deze administratieve verandering wordt niet automatisch door coöperatie GOED 
doorgevoerd. We verzoeken de inmiddels meerderjarige participant contact met ons op te 
nemen zodat we de aanpassing kunnen verwerken. Ons e-mailadres: 
meedoen@cooperatiegoed.nl. 

1.1.11. Zodra de wettelijke vertegenwoordiging van een participant via de rechtbank wordt 
opgeheven of de volmacht komt te vervallen, dan zijn de participant en de (voormalig) 
gevolmachtigde verplicht dit aan coöperatie GOED door te geven inclusief de beschikking van 
de beëindiging van de vertegenwoordiging van de rechtbank of een getekende verklaring van 
het vervallen van de machtiging. Deze verklaring of beschikking e-mailen naar 
meedoen@cooperatiegoed.nl. Coöperatie GOED verwijdert alleen na ontvangst van de 
verklaring van de beëindiging van de vertegenwoordiging de koppeling in het ledenportaal en 
de gegevens van de gevolmachtigde uit het participatieregister.

1.2. Extra voorwaarden verkrijging voor rechtspersonen

1.2.1. Bedrijven kunnen zich ook inschrijven op GOED-participaties. Dat kan alleen als de organisatie 
en de primaire contactpersoon lid zijn van coöperatie GOED en beiden een account hebben 
op het ledenportaal.

1.2.2. De primaire contactpersoon is verplicht bij verandering van adres, e-mailadres, bankrekening
of anderszins voor de coöperatie belangrijke wijzigingen in de bedrijfsgegevens, binnen 14 
dagen na de wijziging, aan te passen via het ledenportaal op 
https://cooperatiegoed.mijnenergiesamen.nl.

2. Toekenning

Na sluiting van de inschrijfperiode toetst coöperatie GOED de inschrijving op de volgende punten: 
2.1. De inleg is overgemaakt vanaf een Nederlands bankrekeningnummer op naam van de 

inschrijver;

https://cooperatiegoed.mijnenergiesamen.nl/
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2.2. Van meerderjarige inschrijver bij een inleg vanaf €5.000,- heeft coöperatie GOED het formulier 
‘Toestemmingsverklaring echtgenoot/geregistreerd partner’ ingevuld en getekend ontvangen;

2.3. Van wettelijk vertegenwoordigers van minderjarige inschrijvers heeft coöperatie GOED het 
toestemmingsformulier ontvangen;

2.4. Van inschrijver met een wettelijk vertegenwoordiger of gevolmachtigde heeft coöperatie GOED 
de machtiging of beschikking ontvangen.

2.5. Indien het grensbedrag voor het maximum aantal GOED-participaties ter waarde van €20.000,- 
per inschrijver wordt losgelaten, voert coöperatie GOED een verscherpt CDD-onderzoek uit;

2.6. Na de wettelijke bedenktijd van 14 dagen en als aan alle voorwaarden is voldaan wordt de 
inschrijver participant en daarmee opgenomen in het participatieregister. Participanten 
ontvangen hierover een e-mail van coöperatie GOED.

2.7. Coöperatie GOED behoud zich het recht om inschrijvingen te weigeren. 

3. Participatieregister

3.1. In het participatieregister worden de volgende gegevens van natuurlijke personen opgenomen: 
naam, contactgegevens, bankrekeningnummer, het aantal participaties, de jaarlijkse rente en 
aflossing (waardestaat) en, indien van toepassing, de toestemmingsverklaring 
echtgenoot/geregistreerd partner.

3.2. In het participatieregister worden de volgende gegevens van minderjarige participanten 
opgenomen: naam, contactgegevens, bankrekeningnummer, het aantal participaties, de 
jaarlijkse rente en aflossing (waardestaat), Toestemmingsverklaring van de wettelijke 
vertegenwoordiger(s) en de gegevens van de wettelijke vertegenwoordiger(s).

3.3. In het participatieregister worden de volgende gegevens van participanten met een wettelijk 
vertegenwoordiger of gevolmachtigde opgenomen: naam, contactgegevens, 
bankrekeningnummer, het aantal participaties, de jaarlijkse rente en aflossing (waardestaat), 
toestemmingsverklaring van de wettelijke vertegenwoordiger of gevolmachtigde, en de 
gegevens van de wettelijke vertegenwoordiger(s) of gevolmachtigde.

3.4. In het participatieregister worden de volgende gegevens van rechtspersonen opgenomen; 
bedrijfsnaam, contactgegevens, bankrekeningnummer, KvK-nummer, het aantal participaties,
de jaarlijkse rente en aflossing (waardestaat) en de gegevens van de primaire contactpersoon.

4. AFM

4.1. GOED-participaties kwalificeren als ‘effect’, zoals gedefinieerd in artikel 1:1 van de Wet op het 
financieel toezicht (Wft). Door de omvang van deze uitgifte GOED-participaties, zoals 
omschreven in het informatiememorandum, is voor de uitgifte op grond van artikel 53 lid 2 van 
de Vrijstellingsregeling Wft geen door de AFM goedgekeurd prospectus vereist en staat de 
uitgifte niet onder toezicht van de AFM.

5. Doel

5.1. De opbrengst van de GOED-participaties zal uitsluitend worden aangewend voor de realisatie van 
coöperatie GOED projecten die klaar zijn voor uitvoering.



6. Rentedragende periode, looptijd, uitkering en aflossing

6.1. Coöperatie GOED lost de participaties volgens een annuïtair aflossingsschema af. Dat betekent dat 
je de lening en rente in 15 gelijke delen terugontvangt na afloop van een periode van 12 
maanden. Zie het schema in het informatiememorandum.

6.2. Coöperatie GOED zal in principe geen additionele rente-uitkering doen. In jaren dat de zon meer 
schijnt of de inkomsten door verkoop stroom hoger uitpakken dan verwacht. De extra 
opbrengsten worden dan gereserveerd voor tegenvallende jaren of uitgekeerd aan de 
gekoppelde maatschappelijke doelen van de desbetreffende projecten.

6.3. De GOED-participaties zijn rentedragend vanaf de sluitingsdatum van de uitgifte. De sluitingsdatum
kan door het bestuur eenmalig met 2 maanden verlengd worden. Dat betekent dat reeds 
aangeschafte participaties pas vanaf deze uitgestelde sluitingsdatum rentedragend zullen zijn. 
Hierover zal altijd worden gecommuniceerd.

6.4. Een GOED-participatie heeft een looptijd van maximaal 15 jaar. Bij elk project is de looptijd van de 
financiering nooit langer dan het gevestigde opstalrecht/huurovereenkomst en de looptijd van 
de subsidie, zodat we zeker zijn dat we 15 jaar aan onze financiële verplichtingen kunnen 
voldoen.

6.5. GOED-participaties zijn onderling van gelijke rang, zonder enig verschil in preferentie.

7. Overdraagbaarheid

7.1. GOED-participaties zijn alleen overdraagbaar aan coöperatie GOED of haar leden.
7.2. Overdragen van GOED-participaties kan alleen met medewerking van coöperatie GOED.
7.3. Indien participant zijn GOED-participaties wil verkopen en zelf geen koper heeft gevonden, dan 

mag coöperatie GOED deze terugkopen, maar is hiertoe niet verplicht. Coöperatie GOED koopt 
alleen participaties terug als zij genoeg bestedingsruimte heeft. De bestedingsruimte wordt per 
jaar bepaald en door de ALV vastgesteld. Indien coöperatie GOED GOED-participaties 
terugkoopt, dan geschiedt dit alleen met de waarde van de participatie zoals opgenomen in het 
annuïtaire aflossingsschema.

7.4. Coöperatie GOED mag kosten in rekening brengen voor de afhandeling van de overdracht.
7.5. De kosten voor de administratieve afhandeling van de overdracht mogen doorberekend worden 

aan de koper of verkoper van de GOED-participaties.
7.6. Coöperatie GOED zal éénmaal per jaar de overdracht faciliteren via een online platform, binnen 

een besloten online omgeving van de coöperatie. Deze periode volgt direct na de uitbetaling 
van de annuïteit van het voorgaande jaar.

7.7. De waarde van de GOED-participaties is de waarde van de participatie zoals in het annuïtaire 
aflossingsschema te zien is, of een andere prijs die met de koper overeengekomen is.

7.8. Bij overdracht dient de kopende partij te voldoen aan de voorwaarden van coöperatie GOED, zoals 
omschreven in dit participatiereglement. De koper dient zich akkoord te verklaren met deze 
voorwaarden en te verklaren het informatiememorandum, AFM-informatiedocument en het 
participatiereglement gelezen en begrepen te hebben, waarna de participatieovereenkomst tot 
stand kan komen.

7.9. Coöperatie GOED kan op verzoek van de koper en/of verkoper fungeren als tussenpersoon. Op 



verzoek kan de koper het bedrag voor de overdracht van de GOED-participaties eerst aan 
coöperatie GOED overmaken, waarna coöperatie GOED het bedrag pas overmaakt aan de 
verkoper op het moment dat alle administratieve handelingen zijn afgerond. 

7.10. In het geval van overlijden van de participant, gaan de GOED-participaties over naar de 
erfgenamen. In die situatie geldt dat de erfgenamen van de overledene een verzoek tot 
overdracht indienen bij het bestuur van coöperatie GOED inclusief de verklaring van het 
erfrecht. Coöperatie GOED zal na ontvangst van het verzoek en de verklaring de overdracht 
verwerken en de erven opnemen in het participatieregister.

7.11. Erfgenamen dienen aan de voorwaarden van verkrijgen van coöperatie GOED te voldoen. 
7.12. Bij erfgenamen die niet aan de voorwaarden van coöperatie GOED, zoals in dit 

participatiereglement beschreven, willen of kunnen voldoen, zal coöperatie GOED de GOED-
participaties, onder voorwaarden, vervroegd aflossen. Het bestuur beslist in dit geval over een 
verzoek tot aflossing, met inachtname van haar bestedingsruimte. Het bestuur behoudt zich 
het recht een verzoek tot aflossing aan te houden als er in het lopende jaar niet genoeg 
bestedingsruimte is of kan besluiten het verzoek tot terugbetalingen te verspreiden over een 
periode van maximaal 2 jaar. Indien coöperatie GOED meerdere verzoeken tot aflossing van 
erven heeft ontvangen, dan wordt de rangorde van deze verzoeken bepaald door het moment 
van ontvangst van het verzoek tot aflossing inclusief de ontvangst van de verklaring van het 
erfrecht.

7.13 Een GOED-participatie kan niet gesplitst worden.

8. Vervroegde aflossing en vervroegde opeisbaarheid

8.1. (Tussentijds) beëindigen van een GOED-participatie of versnelde aflossing is niet mogelijk.
8.2. GOED-participaties of het nog resterende deel daarvan zullen per direct door de participant 

worden opgeëist door middel van een schriftelijk verzoek tot betaling in de volgende gevallen;
A. Coöperatie GOED in staat van faillissement wordt verklaard;
B. Coöperatie GOED een surseance van betaling van toepassing is verklaard;
C. Onder coöperatie GOED executoriaal beslag is gelegd en dat dit beslag materiële impact 
heeft op het mogelijk niet nakomen van coöperatie GOEDs verplichtingen. Voortvloeiend uit de 
participatieovereenkomst.
D. Coöperatie GOED ontbonden is;
E. Coöperatie GOED zijn bedrijfsactiviteiten staakt.

Dit reglement is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op d.d. 13 september 2022. Op 6 oktober 2022
hebben we de voorwaarden voor gehuwde en geregistreerd partners aangepast. We wensen nu enkel de

‘Toestemmingsverklaring echtgenoot/geregistreerd partner’ te ontvangen bij een inschrijvingen vanaf €5.000,- .

Coöperatie GOED
KVK 75824213 | Westerkade 15-4, 9718 AS Groningen |meedoen@cooperatiegoed.nl | www.cooperatiegoed.nl


	1. Voorwaarden verkrijging
	1.1. Extra voorwaarden verkrijging voor minderjarige of persoon met een gevolmachtigde
	1.2. Extra voorwaarden verkrijging voor rechtspersonen
	2. Toekenning
	3. Participatieregister
	4. AFM
	5. Doel
	6. Rentedragende periode, looptijd, uitkering en aflossing
	7. Overdraagbaarheid
	8. Vervroegde aflossing en vervroegde opeisbaarheid

