
1 paraaf

Coöperatieve Vereniging WeertEnergie U.A

Honorering acquisitie
Het betreft:

De mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een acquisitievergoeding geldt voor
deelnemers van het kennisplatform maar ook voor andere leden van onze coöperatie, die op
vrijwillige basis meedenken en meewerken aan de ontwikkeling van kennis en relaties
passend binnen de doelstelling van WeertEnergie.

De contacten en relaties van deze mensen kunnen leiden tot concrete opdrachten aan
WeertEnergie. Voor het resultaat van deze inspanning is de volgende honorering in het
vooruitzicht gesteld:

Honorering:

Voor een opdracht met de onderstaande waarde geldt een honorering als daarbij vermeld:

Over het bedrag tot € 50.000,- 10%

Over het bedrag tussen 50.001,- tot € 100.000,- 5%

Over het bedrag tussen € 100.001,- tot € 200.000,- 2%

Over het bedrag tussen € 200.001,- tot € 500.000,- 1%

Over het meerdere boven € 500.001,- 0,5%

De vermelde bedragen zijn excl. BTW

Opdracht:

Onder de waarde van de opdracht wordt verstaan alle werkzaamheden en leveringen welke
door WeertEnergie volgens de aan haar verstrekte opdracht gaat facturen.

Tijdstip van betaling:

Het recht op honorering ontstaat op het moment dat de opdracht aan WeertEnergie is
verstrekt. De honorering zal na ontvangst van een factuur worden betaald nadat
WeertEnergie voor deze opdracht haar eerste factuur betaald heeft gekregen.
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Meerdere personen:

Indien meerder personen voor de zelfde opdracht gezamenlijk of onafhankelijk van elkaar
voor de opdracht gezorgd hebben dan wordt de honorering gelijkelijk verdeeld onder deze
personen. Indien de acquisitie tot stand is gekomen met medewerking van een bestuurslid
of lid van de Coöperatieraad, wordt deze persoon aangemerkt als een van de groep die de
acquisitie tot stand heeft gebracht. De aldus aan een bestuurslid of lid van de
Coöperatieraad toekomende deel van de honorering zal niet aan deze persoon worden
uitbetaald maar zal toekomen aan de coöperatie WeertEnergie.

Uitvoering van de opdracht:

Het bestuur van WeertEnergie verleent naar eigen goeddunken opdracht aan personen of
bedrijven de opdracht voor uitvoering van de aangenomen opdracht van derden. Naar
gebleken geschiktheid en concurrerendheid zou dat ook aan de persoon of personen kunnen
zijn die de acquisitie hebben gerealiseerd. De eindverantwoordelijkheid van de uitvoering
van een opdracht ligt ten alle tijden bij WeertEnergie.

Eigen investering van WeertEnergie:

In het geval dat een acquisitie heeft geleid tot het realiseren van een eigen investering van
WeertEnergie geldt deze investering alsof het een opdracht van derden betreft. In dit geval
ontstaat het recht op de acquisitievergoeding zodra de financial close van dit project is
gepasseerd. De betaling zal daarna binnen een maand geschieden.

Acquireren onder de naam van WeertEnergie:

Alleen na schriftelijke goedkeuring van het bestuur van WeertEnergie is het toegestaan om
te acquireren onder de naam van WeertEnergie. Een projectvoorstel dat tot stand is
gekomen met gebruik making van de naamWeertEnergie zonder deze goedkeuring zal niet
in aanmerking komen voor hierin vermelde honorering.

Deze regeling is opgesteld door Henk Lambrichts,
Besproken en goedgekeurd in de Algemene bestuursvergadering van 13 september 2021
Voorgelegd aan de ALV op ……………

Ondertekend op …………………………………
Door de Voorzitter
Ir. C. de Korver


