
Het aanbod

l De propositie draait om het verduurzamen van maatschappelijke gebouwen in de leefomgeving van het lid middels het

faciliteren van zonnepanelen. Met maatschappelijke gebouwen bedoelen we panden die een maatschappelijke rol vervullen

in de lokale leefomgeving. Hier behoren o.a. de volgende gebouwen toe: culturele gebouwen, bibliotheken, theaters,

clubhuizen, scholen, buurthuizen.

l Het verduurzamen van deze panden doet de coöperatieve Rabobank door middel van het faciliteren van zonnepanelen.

Rabobank zal het inmeten en installeren van de zonnepanelen niet zelf doen, maar laten uitvoeren door erkende partner

SolarNRG.

l De ledenraad van iedere lokale bank kiest aan de hand van het beschikbare bedrag coöperatief dividend en de grootte

van de panden die mee willen doen één van de vier mogelijke scenario’s, namelijk 10 panelen, 50 panelen, 100 panelen of 150

panelen. De klant committeert zichzelf aan een principe van wederkerigheid en betaalt zelf 50% van het totaalbedrag voor de

aanschaf en installatie van de panelen. In het geval van een groot doel is dat maximaal 21K; in het geval van een middel doel

14K; in het geval van een klein doel maximaal 8K. In het geval de klant wil uitbreiden, komen de kosten voor rekening van de

klant. De grootte van het doel is afhankelijk van de grootte van het dak. Let op: het aantal zonnepanelen is een indicatie van

een range waar binnen het dak valt. Voor ieder winnend dak zal SolarNRG een offerte op maat maken met bijbehorende

tekening.

Deelname maatschappelijke panden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie verduurzaming maatschappelijke panden. De klant aanvaardt de toepasselijkheid van

de voorwaarden en verklaart zich akkoord met de inhoud daarvan.

1. Rabobank staat op voor verduurzaming van maatschappelijke panden. Hier behoren o.a. de volgende gebouwen toe:

culturele gebouwen, bibliotheken, theaters, clubhuizen, scholen, buurthuizen. Kerken met religieuze doeleinden zijn

uitgesloten van deelname.

2. Om deel te kunnen nemen aan deze propositie moet een partij 1) gevestigd zijn in en eigenaar zijn van een
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maatschappelijk pand en 2) klant zijn van de Rabobank. Deze klant wordt eigenaar van de zonnepanelen. Echter wordt er

voor deze campagne een uitzondering gemaakt voor scholen, sportverenigingen en cultuurverenigingen die het gebouw

huren van een pandeigenaar, mits deze pandeigenaar bij Rabobank bankiert en de maatschappelijke organisatie zelf de

energierekening betaalt. Klanten die gevestigd zijn in een pand dat eigendom is van een gemeente die niet bij Rabobank

bankiert, zijn uitgesloten van deelname aan de propositie.

3. De partij in het maatschappelijke pand staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

4. De partij in het maatschappelijke pand dient een maatschappelijk doel en draagt bij aan de lokale leefomgeving. De

leefomgeving is de buurt waarin het pand actief is. Maatschappelijk doel kan educatief, zorg verlenend, sportief, recreatief of

cultureel zijn. Rabobank bepaalt of er sprake is van een maatschappelijk doel.

5. De partij in het maatschappelijke pand is primair een stichting of vereniging die niet gericht is op het maken van winst.

6. Het maatschappelijke pand mag niet in eigendom zijn van een onderneming met winstoogmerk.

7. De partij in het maatschappelijke pand moet zich vóór 31 januari 2022 onder voorbehoud inschrijven via

www.rabo-zonnepanelen.nl om deel te kunnen nemen aan de campagne Wonen.

8. De partij in het maatschappelijke pand gaat onder voorbehoud akkoord met wederkerigheid van de campagne, door bij

aanmelding kenbaar te maken akkoord te gaan met het op zich nemen van 50% van het te betalen bedrag voor

zonnepanelen. 

9. Rabobank behoudt te allen tijde het recht om een partij uit te sluiten van, dan wel toe te laten tot de campagne Wonen

en mag indien daar aanleiding toe is, achteraf om verantwoording vragen aan de partij over het al dan niet voldoen aan de

voorwaarden tot deelname aan de campagne.

10. De ledenraden van Rabobank zijn verantwoordelijk voor de nominatie van maatschappelijke panden in de leefomgeving

waar die ledenraad actief is. Zij bepalen voor de desbetreffende leefomgeving welke panden mee kunnen doen met het

stemproces en het aantal winnaars.

11. Het minimum aantal panden dat mee kan doen aan de campagne Wonen en daarmee met het stemproces is voor iedere

leefomgeving vijf. Het maximum aantal panden is vijftien.

12. Om in aanmerking te komen voor deelname aan de campagne, dient het pand aan een aantal technische voorwaarden

te voldoen. De partij in het pand zal een zelf-scan doorlopen die wordt gefaciliteerd door Rabobank tijdens het

aanmeldingsproces op www.rabo-zonnepanelen.nl.

13. Er kunnen maximaal drie panden per leefgebied winnen. Dit is onafhankelijk van de categorieën (klein, middel, groot).

14. De winnende panden per leefgebied winnen onder voorbehoud van een fysieke scan. Deze scan zal na afloop van het

stemproces plaatsvinden en worden uitgevoerd door SolarNRG. Deze partij zal nagaan of het dak aan de technische

voorwaarden voldoet. Als de dakconstructie ongeschikt blijkt, zal worden aangegeven welke aanpassingen er eventueel op

kosten van de klant gemaakt kunnen worden om de zonnepanelen toch te kunnen plaatsen. Mocht dit niet mogelijk zijn, valt

de kandidaat af.

15. Over de reden van toelating/uitsluiting en de opzet van de campagne Wonen wordt niet gecorrespondeerd.

16. Rabobank kan deelnemende partijen vragen belangeloos mee te werken aan een eventuele publiciteitscampagne

rondom de campagne Wonen. Het is niet verplicht om mee te werken.

17. De partij in het maatschappelijke pand is verplicht om de bijdrage van de campagne Wonen te besteden aan de

energieprestatie van het gebouw. Op verzoek van de bank moet de partij in het pand dit kunnen aantonen. De bijdrage van

Rabobank van de campagne Wonen betreft een halvering van de kosten voor de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen.

De bijdrage van Rabobank wordt via LARS overgemaakt naar de klant. De klant ontvangt uiteindelijk de totale factuur van

SolarNRG.

18. Ter ondersteuning van punt 17 zal na installatie SolarNRG een kwaliteitscontrole doen door middel van het opleveren van
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een volledig As Built Dossier met daarin alle technische gegevens, opleverrapportage, inspectie rapport en handleidingen. Dit

wordt gedeeld met Rabobank.

19. Rabobank levert geen bijdrage aan uitingen aangaande discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke

gezindheid, ras, geslacht of op welke andere grond dan ook. Tevens behoudt Rabobank te allen tijde het recht om te doen

besluiten het pand geen bedrag uit te keren indien, naar oordeel van Rabobank, het bedrag bijdraagt aan activiteiten

waarvan Rabobank in alle redelijkheid meent dat zij strijdig zijn met ons beleid of op welke andere grond dan ook strijdig zijn

met wet of maatschappelijk geaccepteerde fatsoensnormen.

20. Het bedrag dat wordt uitgekeerd aan de winnende klant(en) is afhankelijk van (1) of het een klein, middel of groot pand

betreft (50 panelen, 100 panelen, 150 panelen), (2) het aantal winnende panden per lokale bank, (3) het aantal stemmen dat

een maatschappelijk pand krijgt en (4) het beschikbaar coöperatief dividend 2021 van de lokale Rabobank.

21. De lokale bank waar de partij in het maatschappelijke pand heeft deelgenomen, zal de uitbetaling van een bijdrage

vanuit het coöperatief dividend doen.

22. Een bijdrage vanuit het coöperatief dividend is altijd inclusief BTW.

23. Iedere bijdrage is inclusief eventuele (fiscale) verplichtingen: de deelnemende partij dient alle eventuele verschuldigde

bedragen, bijv. BTW of (schenk)belasting), zelf te voldoen.

24. De klant zelf is verantwoordelijk voor de risico’s die betrekking hebben op het plaatsen en gebruiken van de

zonnepanelen gelegd door SolarNRG. De risico’s dienen geaccepteerd te worden door de verzekeringsmaatschappij van de

klant. Voorwaarde is dat de klant een verzekering afsluit. Kosten voor de verzekering zijn voor rekening van de klant. SolarNRG

zorgt ervoor dat de installatie voldoet aan de Scope 12 eisen, die de verzekeraar verlangd. Dit wordt gewaarborgd d.m.v. een

inspectie die door een onafhankelijke partij wordt uitgevoerd. Met dit document, aangevuld met het constructie rapport, is de

installatie verzekerbaar. De verantwoordelijkheid van het correct verzekeren van de installatie ligt uiteraard wel bij de klant

zelf.

25. Op basis van de huidige installatiecapaciteit van SolarNRG, worden alle zonnepanelen binnen een jaar na afloop van de

campagne Wonen geïnstalleerd.

26. Gegevens van de winnaar of winnaars worden gedeeld met partner SolarNRG voor de fysieke schouw en plaatsing van de

zonnepanelen.

Stemmen

1. Alleen particuliere leden van de Rabobank Groep mogen stemmen op panden in hun eigen werkgebied.

2. Leden vanaf 12 jaar mogen stemmen.

3. Elk particulier lid mag één stem uitbrengen op één deelnemend pand.

4. Door het uitbrengen van een stem door een lid accepteert het betreffende lid dat persoonlijke gegevens worden

geregistreerd en in het kader van de campagne Wonen wordt gebruikt door Rabobank. Rabobank behandelt de gegevens

vertrouwelijk en stelt deze niet beschikbaar aan derden, anders dan noodzakelijk voor het uitvoeren van de campagne Wonen.

Algemeen

1. Klachten over de actie verduurzaming panden kunnen via email gestuurd worden naar: marketingwonen@rabobank.nl

onder vermelding van ‘klacht campagne Wonen’. Dit kan tot maximaal twee weken na afloop van de campagne Wonen.

Rabobank zal zo snel mogelijk reageren op de klacht, uiterlijk twee weken na binnenkomst van de klacht.

2. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal Rabobank in alle redelijkheid een besluit nemen ten aanzien van

de actie verduurzaming panden

3. Rabobank is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de procedure of voor het handelen of nalaten van derde partijen.
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4. Op de actie verduurzaming panden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, en in geval van een geschil is

uitsluitend de rechter te Utrecht bevoegd.
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