
	
	

	

Reglement behorend bij uitgifte van zoncertificaten  
door deA in het kader van Zon op School  
 
 
1. Doel  
De uitgifte van deze zoncertificaten heeft tot doel fondsen te werven voor de financiering  
van zonnepaneleninstallaties voor de volgende drie basisscholen: 
• OBS De Eendracht, Beeklustweg 41-43, 7335 JC  Apeldoorn.  
• OBS De Sterrenschool, Buys Ballotstraat 62, 7316 LB  Apeldoorn. 
• OBS De Tweede Stee, Reuweg 18, 7317 BZ  loenen. 
 
2. Uitgifte  
De zoncertificaten worden uitgegeven door:  
Energiebedrijf deA (Apeldoorn) B.V.  
Ecofactorij 18 
7325 WC  Apeldoorn  
in het vervolg van dit reglement te noemen deA 
 
De zoncertificaten worden uitgegeven door deA met een nominale waarde van € 50,-.  Iedere 
inschrijver ontvangt na betaling een document met daarop de bevestiging van het aantal aangeschafte 
zoncertificaten. Dat document geldt als bewijs van aankoop van de zoncertificaten.  
 
3. Omvang van de uitgifte  
De omvang van deze uitgifte bedraagt maximaal €26.000,- verdeeld over maximaal 520 zoncertificaten 
van € 50.  
 
Het maximum aantal zoncertificaten per inschrijver bedraagt vijf. 
 
4. Looptijd  
De zoncertificaten hebben een looptijd van zes jaar, die eindigt op 1 december 2020.  
 
5. Inschrijving en inschrijvingskosten  
Inschrijving geschiedt door middel van het invullen van een formulier op www.de-A.nl/zonopschool  
De inschrijver geeft op het formulier een eenmalige machtiging af aan deA om de nominale waarde van 
de aangeschafte zoncertificaten van de opgegeven bankrekening af te schrijven. 
 
deA zal het bedrag pas innen op het moment dat zeker is dat de zonnepanelen op het dak van de 
school gelegd gaan worden. Wanneer mocht blijken dat het leggen van de zonnepanelen op het dak van 
de school uiteindelijk niet doorgaat dan komt de inschrijving te vervallen. 
 
Na betaling van de nominale waarde van het zoncertificaat is de inschrijving definitief. Er zijn geen 
inschrijvingskosten verschuldigd.  
 
6. Doorgeven van wijzigingen 
De certificaathouder verplicht zich om wijzigingen van adres en of email door te geven aan deA. 
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Wijzigingen worden doorgegeven door een email te sturen aan energiebedrijf@de-A.nl. De 
certificaathouder ontvangt vervolgens binnen 5 werkdagen een bevestigingsmail.  
 
7. Uitgifteproces en bewaring  
deA legt een register aan van de uitgegeven zoncertificaten. Voor alle zoncertificaten geschiedt de 
inschrijving in het register na ontvangst van betaling.  
Bewaring van het register met gegevens van de uitgegeven zoncertificaten zal door deA op zorgvuldige 
wijze plaatsvinden. Het register zal niet openbaar worden gemaakt. 
  
8. Uitkering  
Aan het eind van de looptijd zijnde 1 december 2020 zal deA een bedrag van €60,- per zoncertificaat 
uitkeren, waarmee het zoncertificaat tegelijkertijd komt te vervallen.  
 
deA zal de certificaathouder hiervan een maand van te voren op de hoogte brengen. 
 
9. Waarborgen  
deA is verantwoordelijk voor de uitkering van de zoncertificaten conform het gestelde daarover in dit 
reglement.  
De aanbieder en deze uitgifte valt niet onder de Wet op het financieel toezicht.  
De aanbieder van deze zoncertificaten staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.  
 
10. Verhandelbaarheid  
De zoncertificaten zijn niet verhandelbaar en niet overdraagbaar. 


