DEELNEMERSOVEREENKOMST

Door ondertekening van de Deelnemersovereenkomst van de Stichting Topconsortium voor Kennis en
Innovatie Wind op Zee1 (hierna te noemen “TKI Wind op Zee”) verklaart u kennis te hebben genomen
van en akkoord te gaan met de onderhavige voorwaarden.

Artikel 1

Het TKI Wind op Zee

Het TKI Wind op Zee is gevestigd te Utrecht, Arthur van Schendelstraat 500, 3511MH. Het TKI Wind op
Zee is belast met de uitvoering van de Kennis en innovatieagenda (KIA) wind op zee en de Roadmap2
opgesteld vanuit de Topsector Energie. Een van de doelstellingen van het TKI Wind op Zee is het
faciliteren en stimuleren van innovatieve initiatieven ten behoeve van de offshore windindustrie, met
name gericht op kostenreductie. Dit gebeurt onder andere door het organiseren van subsidietenders
voor innovatieve projecten gericht op kostenreductie. Binnen projecten die ondersteund worden door
het TKI Wind op Zee kunnen meerdere partijen samenwerken over de gehele kennisketen van
fundamenteel en toegepast onderzoek tot valorisatie en innovatie. Daarnaast ontwikkelt het TKI Wind
op Zee een groot aantal andere activiteiten om de kostenreductie, de bijdrage aan de CO2 reductie en
de economische impact van wind op zee te vergroten.

Artikel 2

Deelnemers

Deelnemers geven middels de acceptatie van deze voorwaarden aan achter de doelstellingen van TKI
Wind op Zee en inhoud van het innovatiecontract te staan.

Artikel 3

Deelnemersraad, Evenementen en Kennisdagen

Het TKI Wind op Zee heeft een Deelnemersraad opgericht, nader uitgewerkt in het huishoudelijk
reglement van de stichting TKI Wind op Zee. De rol van de Deelnemersraad is van adviserende aard.
Een Deelnemer heeft het recht zitting te nemen in de Deelnemersraad. Het TKI Wind op Zee zal de
vergadering van de Deelnemersraad organiseren en de Deelnemers op hoofdlijnen op de hoogte
houden van de onderzoeksprojecten en andere activiteiten. Ook wordt de Deelnemer uitgenodigd voor
evenementen, kennisdagen en matchmaking dagen, die zullen worden georganiseerd door de TKI
Wind op Zee.

Artikel 4

Contributie

De jaarlijkse contributie wordt per kalenderjaar vastgesteld door het Bestuur van het TKI Wind op Zee
en bekend gemaakt door plaatsing op de website van de TKI Wind op Zee. Daarnaast zal het nieuwe
tarief per e-mail bij de contactpersoon van Deelnemer bekend worden gemaakt. Voor 2014 is de
contributie vastgesteld op €250,- excl. BTW, en €50,- excl. BTW voor MKB bedrijven3. De jaarlijkse
contributie zal aan het begin van het kalenderjaar door de TKI Wind op Zee worden gefactureerd.

1

De doelstellingen van de TKI Wind op Zee, alsmede de besluitvorming en definities zijn opgenomen in de Statuten. De Statuten en
overige relevante documenten zoals huishoudelijk reglement, Roadmap, samenstelling bestuur, directie en Programma Commissie
zijn opvraagbaar bij het secretariaat en beschikbaar via de website van het TKI Wind op Zee: www.tkiwindopzee.nl.
2
Kennis en innovatieagenda (KIA) wind op zee 2016 – 2019 en Roadmap 2015 - 2020 www.topsectorenergie.nl/tki-wind-opzee/innovatieprogramma-tki-wind-op-zee
3
MKB definitie zoals gehanteerd door de EU: < 250 werknemers, omzet < 40 miljoen euro of jaarbalans < 27 miljoen euro.
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Artikel 5

Projecten

Jaarlijks wordt door het TKI Wind op Zee een programma opgesteld waarin, binnen de kaders van het
Innovatiecontract, de onderzoeks- en ontwikkelingsdoelstellingen en instrumenten worden vastgelegd.
Binnen dit programma kunnen, volgens vastgestelde regelingen4, Projecten worden voorgesteld en
uitgevoerd die mogelijk in aanmerking kunnen komen voor aan het TKI Wind op Zee toegewezen
subsidies of toeslagen.

Artikel 6

Deelnemers in Projecten

Deelnemers die voor een Project subsidie krijgen uit de aan de TKI Wind op Zee toegewezen
subsidiemiddelen dienen een bijdrage te voldoen aan het TKI Wind op Zee (TKI-Bijdrage). De TKIBijdrage bedraagt een percentage van de beschikte subsidie op het moment van toekenning. Het
percentage wordt voor de duur van het gesubsidieerde project vastgesteld door het Bestuur van de
TKI Wind op Zee met een maximum van 5%, excl. BTW.
De TKI-Bijdrage zal door de TKI Wind op Zee aan de Deelnemer bij de start van het project worden
gefactureerd. Indien gewenst kan de TKI-Bijdrage in gelijke jaarlijkse termijnen over de looptijd van het
Project worden betaald aan het begin van ieder kalenderjaar. Betaling van bovengenoemde facturen
dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
Deelnemers die optreden als penvoerder van een Project houden het TKI Wind op Zee op regelmatige
basis, en op verzoek van de TKI Wind op Zee, op de hoogte van de projectplanning, budgetten en
voortgang van het onderzoeksproject en de onderzoeksresultaten.

Artikel 7

Aansprakelijkheid

Het TKI Wind op Zee spant zich in om haar doelstellingen en haar activiteiten ten behoeve van de
Deelnemers redelijkerwijs uit te voeren en te verwezenlijken. Het TKI Wind op Zee kan niet
aansprakelijk worden gehouden voor schade die de Deelnemer lijdt als gevolg van het deelnemer
schap. Alle aansprakelijkheid van het TKI Wind op Zee, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot
eenmaal de jaarlijkse betaalde contributie. Vergoeding van gevolgschade door het TKI Wind op Zee
aan Deelnemer is uitgesloten. Deelnemer vrijwaart het TKI Wind op Zee van alle claims/schades van
derden en van door de Deelnemer bij Projecten betrokken partijen.

Artikel 8

Inwerkingtreding, duur, wijziging en beëindiging

Deze overeenkomst treedt per direct in werking en heeft een duur van één jaar. De overeenkomst zal
stilzwijgend worden verlengd met een duur van steeds één jaar.
Wijzigingen in de voorwaarden van deze overeenkomst treden 30 dagen na mededeling aan de
Deelnemers en na goedkeuring door het Bestuur van het TKI Wind op Zee in werking. Deelnemer kan
deze overeenkomst per direct opzeggen bij een wijziging van deze overeenkomst of anders met een
opzegtermijn van 2 maanden. Het TKI Wind op Zee zal niet overgaan tot restitutie van betaalde en/ of
te vorderen bedragen. Vorderingen blijven ook na beëindiging van het deelnemer schap opeisbaar. Het
TKI Wind op Zee kan deze overeenkomst opzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan
Deelnemer en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 30 dagen, in geval van staking

4

Onder andere Subsidieregeling energie en innovatie en de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ (Wind op Zee projecten).
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van de werkzaamheden die verband houden met deze overeenkomst of omdat voortzetting door de TKI
Wind op Zee van deze werkzaamheden in redelijkheid niet van haar mag worden verlangd. Voorts kan
de TKI Wind op Zee deze overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving opzeggen, te
harer keuze met onmiddellijke ingang of tegen een door haar te bepalen datum, wanneer Deelnemer
tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende
regelingen en zij, na ingebrekestelling door de TKI Wind op Zee, de desbetreffende verplichting niet
alsnog nakomt en/ of nalaat de gevolgen van haar tekortschieten weg te nemen.
Bij opzegging van deze overeenkomst blijft Deelnemer c.q. haar rechtsopvolger gebonden aan nog
openstaande verplichtingen uit deze overeenkomst.

Artikel 9

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die niet in der minne kunnen
worden opgelost, zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
Voor akkoord
Naam contact

………………………………………………………………………………

E-mail adres contact

………………………………………………………………………………

Telefoonnummer contact

………………………………………………………………………………

Bedrijfsnaam

………………………………………………………………………………

KVK nummer

………………………………………………………………………………

Adres

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

5

MKB :

ja/ nee

Naam:

………………………………………Handtekening: ………………………………………

Functie:

………………………………………

Datum:

………………………………………

5

MKB definitie zoals gehanteerd door de EU: < 250 werknemers, omzet < 40 miljoen euro of jaarbalans < 27 miljoen euro.
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