
Investeerdertoets. 

Energiecoöperatie DuurSaam Etten-Leur U.A hecht er belang aan, dat participanten zich bewust zijn 

van de financiële risico’s van deze overeenkomst. Er wordt met nadruk gewezen op de mogelijkheid 

van verminderd rendement als gevolg van ongunstige weersomstandigheden en onverhoopte 

schade, die aan de installatie kan worden toegebracht door externe factoren. Toekomstige 

wetswijzigingen zouden wellicht ook van invloed kunnen zijn op het te verwachten rendement. 

Hoewel een te sluiten verzekeringspolis tot doel zal hebben kosten van schades aan derden te 

compenseren en regelmatig onderhoud aan de installatie zal worden uitgevoerd, kan incidenteel 

verlies aan rendement niet geheel worden uitgesloten. Het vertrouwen in de Rijksoverheid is van 

dien aard, dat verwacht mag worden, dat de subsidietoezeggingen worden gestand gedaan. Ook 

ondernemersrisico is een aspect dat in dit project meespeelt. Om de participant bewust te maken 

van risico’s, die hij/zij loopt, met participatie in dit project is onderstaande vragenlijst opgesteld. 

Invulling van de gevraagde antwoorden wordt bij ondertekening van deze overeenkomst bijzonder 

op prijs gesteld. 

Vragen investeerdertoets:   

 JA NEE 

Heeft de participant ervaring met  investeringen, die niet 
onder een garantiestelsel vallen? 

O O 

   

Heeft de participant het prospectus aandachtig gelezen en 
zich een beeld gevormd van de risico's bij participeren in  
zonnepanelen? 

O O 

   

Vindt de participant het verstandig om het geld, dat hij/zij 
over heeft voor langdurig participeren, te spreiden over 
verschillende projecten? 

O O 

   

Stopt de participant maar een beperkt deel van zijn/haar 
vrij belegbaar vermogen in dit zonne-energieproject? 

O O 

   

Is de participant in staat om bij gedeeltelijk of totaal verlies 
van de participatie in dit project, dit verlies op te vangen 
met overig vermogen en of inkomsten? 

O O 

   

Denkt de participant gedurende de looptijd van het project 
(15 jaar) te kunnen wachten met het terug ontvangen van 
de totale inleg? 

O O 

   

Beseft de participant, dat als hij/zij verhuist naar een 
postcodegebied buiten de postcoderoos, dat hij/zij actie 
moet ondernemen om de participatie over te dragen? 

O O 

   

Weet de participant, dat, als hij/zij  gedurende de looptijd 
de inleg toch terug wil ontvangen, dat overdracht van de 
participatie aan regels onderhevig is? 

O O 



 

  

 JA NEE 
Eén van de risico's van deze participatie is het faillissement 
van de coöperatie. Weet de participant, dat in een 
dergelijk geval, hij/zij de inleg niet of slechts gedeeltelijk zal  
terug krijgen? 

O O 

   

Het geprognotiseerde rendement op dit project is veel 
hoger dan de rente, die men op een bankrekening krijgt. 
Klopt het, dat de risicoprofielen van beide mogelijkheden 
niet vergelijkbaar zijn? 

O O 

 

Indien de participant alle vragen met JA heeft beantwoord, is hij/zij zich bewust van risico’s, waaraan 

dit project onderhevig is. Mocht de participant een of meerdere vragen met NEE hebben 

beantwoord, dan is het wellicht raadzaam om alsnog een van onze adviseurs te raadplegen voor het 

verkrijgen van meer informatie. Ongeacht de antwoorden en de behoefte aan extra advies kan de 

overeenkomst ondertekend worden in de wetenschap, dat de participant geïnformeerd is over 

mogelijke risico’s van dit project.  


