
 
 

Reglement Geldleningen BENG!  
Algemeen deel 

 
 
ARTIKEL 1. DEFINITIES 
In dit Reglement hebben de hiernavolgende met een hoofdletter geschreven begrippen de betekenis 
zoals in dit artikel omschreven. Al deze begrippen hebben in het enkelvoud dezelfde betekenis als in 
het meervoud en vice versa. 
 
Aanvullende Voorwaarden Geldleningen betekent de voor ieder Project vast te stellen set van 
voorwaarden en bepalingen die specifiek gelden voor dat Project. 
 
Aflossingsdatum betekent de datum waarop de Obligatielening volledig afgelost dient te zijn, zoals 
nader bepaald in de Aanvullende Voorwaarden Geldleningen. 
 
Energiecoöperatie BENG! betekent de Coöperatieve Biltse Energie Neutrale Gemeenschap BENG U.A., 
een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3722 
BM) Bilthoven aan de Overboslaan 42, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder nummer 58448748. 
 
Informatiebrochure betekent de brochure inclusief eventuele bijlagen die de Uitgevende Instelling bij 
de Obligatielening voor het Project heeft opgesteld en uitgeeft. 
 
Informatiedocument betekent het informatiedocument dat de Uitgevende Instelling bij de 
Obligatielening  voor het Project uitgeeft, opgesteld in het door de AFM voorgeschreven format, dat 
verplicht is sinds het wijzigen van de Vrijstellingsregeling prospectusplicht per 1 oktober 2017. 
 
Informatiedocumentatie betekent de Informatiebrochure en het Informatiedocument gezamenlijk. 
 
Ingangsdatum betekent de dag waarop de Obligatielening aanvangt, te weten de datum van 
toewijzing van de Obligaties zoals nader bepaald in de toepasselijke Aanvullende Voorwaarden 
Geldleningen, of zoveel eerder of later als de Uitgevende Instelling vaststelt. 
 
Inschrijvers betekent die leden van Energiecoöperatie BENG!, zoals bedoeld in artikel 4.4, die zich 
inschrijven op de Obligatielening. 
 
Investeringssom betekent het totale door de Obligatiehouder onder de Obligatielening  geïnvesteerde 
bedrag. 
 
Obligatiehouders betekent één of meer houders van één of meer Obligatie(s) van een Obligatielening. 
 
Obligatielening betekent de lening die de Uitgevende Instelling  aan leden van Energiecoöperatie 
BENG! uitgeeft en aanbiedt, voor het nominale bedrag zoals opgenomen in de 
Informatiedocumentatie en de Aanvullende Voorwaarden Geldlening van het Project. 
 
Obligatievoorwaarden betekent de voorwaarden en bedingen die van toepassing zijn op de aanbieding 
en uitgifte van de Obligaties als bedoeld in de Informatiebrochure voor een Project, bestaande uit het 
Reglement en de Aanvullende Voorwaarden Geldleningen. 
 



 
 
 
Project betekent het specifieke, in de Informatiedocumentatie beschreven project voor de 
ontwikkeling, realisatie en/of exploitatie van duurzame energie (door middel van zon, wind of warmte 
en/of opslag van energie). 
 
Projectvennootschap betekent de speciaal voor de verdere ontwikkeling, realisatie en exploitatie van 
het Project op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.  
 
Register van Obligatiehouders betekent het register van Obligatiehouders waarin de naam, het adres, 
het e-mailadres en het relevante bankrekeningnummer van alle Obligatiehouders zijn opgenomen en 
waarin tevens het type en de nummers van de Obligaties van iedere Obligatiehouder, zijn vermeld. 
 
Reglement  betekent het onderhavige Reglement Geldleningen BENG! - Algemeen deel. 
 
Rente betekent de jaarlijkse rente op de Obligaties, zoals nader bepaald in de Informatiedocumentatie 
en  de toepasselijke Aanvullende Voorwaarden Geldleningen van het Project. 
 
Uitgevende Instelling betekent de rechtspersoon die voor een Project de Obligaties uitgeeft. 
 
ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID 
2.1 De voorwaarden zoals opgenomen in dit Reglement Geldleningen BENG!  - Algemeen deel – 

vormen samen met de Aanvullende Voorwaarden Geldleningen, die specifieke bepalingen 
bevatten voor het Project, het geheel van voorwaarden waaronder de Uitgevende Instelling 
de Obligatielening aanbiedt en uitgeeft ,ter verkrijging van de benodigde financiële middelen 
voor de ontwikkeling en/of realisatie van een project. 

2.2 Door zich in te schrijven op de Obligaties verklaart de inschrijver kennis te hebben genomen 
van de Obligatievoorwaarden, de toepasselijkheid ervan te aanvaarden en onvoorwaardelijk 
en onherroepelijk in te stemmen met de inhoud ervan. 

 
ARTIKEL 3. OBLIGATIELENING 
3.1  De Uitgevende Instelling geeft de Obligatielening uit aan Obligatiehouders met inachtneming 

van de voorwaarden zoals beschreven in de Obligatievoorwaarden. 
3.2 De Obligatielening heeft de omvang van het bedrag en is verdeeld in het aantal Obligaties zoals 

opgenomen in de Informatiedocumentatie en de Aanvullende Voorwaarden Geldleningen van 
het Project. 

3.3 De Obligaties staan op naam van de Obligatiehouder en worden door de Uitgevende Instelling 
op naam van de Obligatiehouders geregistreerd in het Register van Obligatiehouders, dat de 
Uitgevende Instelling zal bijhouden. Er zullen geen bewijzen van deelname worden verstrekt. 

3.4 De Obligaties zijn niet en zullen niet geregistreerd worden onder de ‘U.S. Securities Act of 1933’ 
of geregistreerd worden bij enige toezichthouder op het effectenverkeer in een staat van of in 
een andere jurisdictie behorende tot de Verenigde Staten. De Obligaties mogen expliciet niet 
worden aangeboden, verkocht of geleverd, direct of indirect, in de Verenigde Staten of aan of 
namens ingezetenen van de Verenigde Staten van Amerika. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
ARTIKEL 4. TOEWIJZING EN UITGIFTE 
4.1 De wijze van inschrijving op de Obligaties kan per Project verschillen en wordt beschreven in 

de Informatiedocumentatie en de Aanvullende Voorwaarden Geldleningen van het Project. 
Inschrijving vindt plaats  door het verstrekken van de gevraagde gegevens en opgave van het 
aantal gewenste Obligaties. De inschrijving is voltooid nadat de Investeringssom is ontvangen 
op de rekening van de Uitgevende Instelling. 

4.2 Door het voltooien van het aanmeldproces verklaart de inschrijver kennis te hebben genomen 
van de inhoud van de Informatiedocumentatie en in te stemmen met de 
Obligatievoorwaarden. 

4.3 Inschrijving op de Obligaties is slechts mogelijk gedurende de inschrijvingsperiode, zoals 
beschreven in de Informatiedocumentatie en de Aanvullende Voorwaarden Geldleningen van 
het Project.  

4.4 De Obligaties worden alleen in Nederland aangeboden aan de leden van Energiecoöperatie 
BENG!, alsmede aan hun aandeelhouders, vennoten en maten (indien respectievelijk een 
vennootschap, vennootschap onder firma of maatschap lid is van Energiecoöperatie BENG!). 
Daarnaast kunnen de Obligaties, indien de leden als bedoeld in de eerste zin van dit artikellid 
4.4 niet op alle voor het Project uitgegeven Obligaties hebben ingeschreven, worden 
aangeboden aan derden, waarbij er geen verplichting geldt om lid van Energiecoöperatie 
BENG! te zijn of te worden. 

4.5 Toewijzing en uitgifte van de Obligaties vindt plaats na voltooiing van het aanmeldproces, op 
de wijze zoals beschreven in de Informatiedocumentatie en de Aanvullende Voorwaarden 
Geldleningen van het Project. 

4.6 Toewijzing van de Obligaties vindt plaats door middel van een methodiek die leidt tot een zo 
eerlijk en gelijkwaardige toebedeling onder de inschrijvers, waarbij de mogelijkheid bestaat 
dat inschrijvers die wonen of gevestigd zijn in de directe omgeving van het Project, voorrang 
genieten. 

4.7 Uitgifte van de Obligaties geschiedt door inschrijving door de Uitgevende Instelling van de 
Obligatiehouder en het door hem gehouden aantal Obligaties in het Register van 
Obligatiehouders. 

4.9 De Uitgevende Instelling behoudt zich het recht voor een inschrijving geheel of gedeeltelijk te 
weigeren of niet tot uitgifte over te gaan. Reeds betaalde bedragen zullen in dat geval worden 
teruggestort op het bankrekeningnummer dat de Inschrijver voor de betaling gebruikte. 

4.10 De Uitgevende Instelling behoudt zich het recht voor de aanbieding en uitgifte van de 
Obligaties in te trekken bij onvoldoende inschrijvingen. 

 
ARTIKEL 5. OPSCHORTENDE VOORWAARDEN 
5.1  Toewijzing en uitgifte van de Obligaties vindt plaats onder de opschortende voorwaarde dat 

 het met de Obligatielening beoogde bedrag voor het Project voor of op de Ingangsdatum 
 door Inschrijvers op de rekening van de Uitgevende Instelling is gestort, tenzij de Uitgevende 
 Instelling bepaalt dat die voorwaarde vervalt. 

5.2 Zo spoedig mogelijk na de sluiting van de inschrijvingstermijn van een Project zullen 
inschrijvers schriftelijk worden geïnformeerd in hoeverre de Opschortende Voorwaarden zijn 
vervuld. 

 
 
 
 
 
 
 



 
ARTIKEL 6. REGISTER VAN OBLIGATIEHOUDERS 
6.1 De Uitgevende Instelling houdt een Register van Obligatiehouders bij waarin naam, adres, 

geboortedatum, emailadres, bankrekeningnummer en het aantal Obligaties met vermelding 
van de obligatienummers van alle Obligatiehouders zijn opgenomen. 

6.2 De Uitgevende Instelling neemt bij het verwerken van de gegevens de voorschriften van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht. De in het Register van 
Obligatiehouders opgenomen gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. 

6.3  De Uitgevende Instelling geeft Obligatiehouder op diens verzoek inzage in alle gegevens die in 
het Register over hem of haar en zijn of haar Obligaties, zijn opgenomen. 

6.4 Obligatiehouders zijn verplicht alle wijzigingen in de gegevens, genoemd in lid 1 van dit artikel, 
onverwijld en schriftelijk mede te delen aan de Uitgevende Instelling. Indien een 
Obligatiehouder wijzigingen niet, niet tijdig of onvolledig meedeelt, komt dit volledig voor 
rekening en risico van de Obligatiehouder en kan dit niet aan de Uitgevende Instelling worden 
tegengeworpen. 

6.5 De Uitgevende Instelling verstrekt aan de Obligatiehouder die daarom vraagt, een uittreksel 
uit het Register van Obligatiehouders met zijn of haar gegevens. 

 
 
ARTIKEL 7. BESTEMMING VAN DE OBLIGATIELENING 
7.1 De Uitgevende Instelling zal de opbrengst van de Obligatielening uitsluitend aanwenden voor 

het doel zoals beschreven in de Informatiedocumentatie. 
 
 
ARTIKEL 8 RENTE, RISICOVERGOEDING EN AFLOSSING 
8.1 De Uitgevende Instelling is vanaf de Ingangsdatum over het niet afgeloste deel van de 

Investeringssom de Rente verschuldigd aan de Obligatiehouder. De Obligaties houden op 
Rente te dragen met ingang van de Aflossingsdatum. 

8.2  Naast de Rente als bedoeld in het vorige lid kan in de Aanvullende Voorwaarden Geldleningen 
van een Project worden bepaald dat de Uitgevende Instelling een eenmalige Risicovergoeding 
(“Bonusrente”) verschuldigd is aan de Obligatiehouder over het niet afgeloste deel van de 
Investeringssom.  

8.3 Op de Aflossingsdatum dient de Investeringssom te zijn afgelost door de Uitgevende Instelling. 
8.4 Het staat de Uitgevende Instelling vrij om de Obligatielening voortijdig geheel of gedeeltelijk 

vervroegd af te lossen, zonder dat de Uitgevende Instelling in dat geval een boete verschuldigd 
is. 

8.5 Indien de beschikbare geldmiddelen naar het uitsluitende oordeel van de Uitgevende Instelling 
op de Aflossingsdatum niet toereikend zijn om de Rente en Aflossing uit te keren, dan wordt 
de betalingsverplichting terzake opgeschort en organiseert de Uitgevende Instelling binnen 
een maand na de Aflossingsdatum een vergadering met de Obligatiehouders waarin een 
voorstel wordt voorgelegd hoe om te gaan met de ontstane situatie. 

8.6 Alle uitkeringen aan de Obligatiehouder, waaronder Rente en (vervroegde) Aflossing, zullen 
worden gedaan op het bankrekeningnummer dat de Obligatiehouder heeft gebruikt voor de 
betaling van de Investeringssom. Dit bankrekeningnummer zal ook worden vermeld in het 
Register van Obligatiehouders. Betaling op dat bankrekeningnummer werkt bevrijdend, ook 
ingeval van overdracht of overgang van (een) Obligatie(s), tenzij tijdig per aangetekende post 
een andere tenaamstelling en/of bankrekeningnummer is/zijn meegedeeld aan de Uitgevende 
Instelling. 

 
 
 
 



 
 
ARTIKEL 9. ACHTERSTELLING 
9.1  In de Aanvullende Voorwaarden Geldleningen van een Project kan worden bepaald dat de 

Obligaties van de Uitgevende Instelling zijn achtergesteld ten opzichte van vorderingen van 
de overige schuldeisers. 

 
 
ARTIKEL 10. OVERDRAAGBAARHEID 
10.1 De Obligaties zijn uitsluitend overdraagbaar tussen Obligatiehouders onderling of tussen 

Obligatiehouders en hun familieleden met een bloed- of aanverwantschap in de eerste lijn. 
Daarbij geldt dat de Obligaties uitsluitend worden uitgegeven voor verkoop en verhandeling 
binnen Nederland. De Uitgevende Instelling aanvaardt geen verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van een overdracht van Obligaties buiten 
Nederland. 

10.2 Overdracht van Obligaties kan slechts rechtsgeldig plaatsvinden door middel van (i) een 
onderhandse of authentieke akte en (ii) een mededeling per aangetekende post aan de 
Uitgevende Instelling van de overdracht van de Obligaties. De Uitgevende Instelling zal van de 
overdracht aantekening maken in het Register van Obligatiehouders, zodat de overdracht 
daaruit kenbaar is. 

10.3 Obligaties zullen niet genoteerd worden aan een gereglementeerde markt, noch zal er een 
markt in Obligaties worden onderhouden. Het staat Obligatiehouders vrij op eigen initiatief en 
voor eigen rekening in contact te treden met andere Obligatiehouders teneinde Obligaties 
(trachten) te kopen van of verkopen aan andere Obligatiehouders. De Uitgevende Instelling zal 
de totstandkoming van dergelijke contacten faciliteren. 

 
 
ARTIKEL 11. OVERIGE BEPALINGEN 
11.1 Voor zover een bepaling in dit Reglement nietig of vernietigbaar zou zijn, doet dat geen afbreuk 

doen aan de rechtsgeldigheid van alle overige bepalingen in dit Reglement. 
11.2 Alle kennisgevingen, mededelingen, opgaven of verklaringen aan de Uitgevende Instelling 

dienen schriftelijk te worden gedaan aan het adres zoals vermeld in de Aanvullende 
Voorwaarden Geldleningen van het betreffende Project   

11.3 Alle kennisgevingen, mededelingen, opgaven of verklaringen door de Uitgevende Instelling 
aan de Obligatiehouders dienen schriftelijk te worden gedaan en zijn geldig indien zij zijn 
verzonden aan de adressen van de individuele Obligatiehouders zoals vermeld in het Register 
van Obligatiehouders. 

11.4 In voorkomende situaties waarin deze Obligatievoorwaarden niet voorzien, beslist het Bestuur 
van Energiecoöperatie BENG! 

11.5 Op de Obligaties en de Obligatievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
Alle geschillen tussen Partijen in verband met of voortvloeiende uit de Obligaties zullen 
worden beslecht door de bevoegde rechter bij de rechtbank Midden-Nederland. 


