Overeenkomst tot KAPITAALSTORTING
voor de mestverwerkinginstallatie
tussen

RMS Venlo BV
Varsseveldseweg 65 D
7131 JA Lichtenvoorde
KVK-Nr. 62399446
- hierna genoemd Afnemer-

en
Bedrijf:.………………………………………………………………...................................................................
Naam:…………………………………………………………………..................................................................
Straat + huisnr. ……………………………………………………………………………………………………………..
Postcode / Plaats:
…………………………………………………………………………………………………………………….
BRS-nummer: …………………………………………………………………………………
BTW-nummer: ……………………………………………………………………………….
Telnr.: …………………………………………………………………………. faxnr.:……………..……………………………….
Mobiel: …………………………………………………………………………..
Email: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

- hierna genoemd Leverancier –

Stand: 01.10.2015
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VOORWOORD – UITEENZETTING
In het kader van de beperking en verwerking van drijfmest in Nederland sluiten de Afnemer en de
Leverancier een overeenkomst ten behoeve van het verwerven van kapitaal/financiële middelen om
de oprichting en bouw van een bioraffinage/mestverwerkingsinstallatie te verwezenlijken.

PARTIJEN KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

Artikel 1 - Definities
Voor de interpretatie van de onderhavige overeenkomst worden de hierna volgende termen als volgt
omschreven:
-

de Afnemer: RMS Venlo B.V., bioraffinaderij/mestverwerkingsinstallatie;
de Leverancier: veehouder in Nederland;
de Overeenkomst: de onderhavige overeenkomst;
de Leveringsovereenkomst: de afzonderlijke overeenkomst tot levering van substraten, ook wel:
de Mestverwerkingsovereenkomst, welke overeenkomst een onlosmakelijk deel vormt van de
onderhavige overeenkomst.

Artikel 2 – Onderwerp van de overeenkomst
De Afnemer verbindt zich tegenover de Leverancier om de verkregen inlegsom, zoals omschreven
onder artikel 4, aan te wenden ten behoeve van de verwezenlijking van een bioraffinage /
mestverwerkingsinstallatie in Venlo.
De Leverancier verbindt zich tegenover de Afnemer om het verkregen mestverwerkingsrecht, dat
voortvloeit uit de inleg, uit te besteden aan de Afnemer.
De voorwaarden die hiervoor gelden zijn opgenomen in de bijbehorende Leveringsovereenkomst.
De Leverancier verbindt zich de afgesproken hoeveelheid, prioritair, te laten verwerken door de
Afnemer.

Artikel 3 – Duur van de Overeenkomst
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 10 jaar, een en ander met inachtneming
van de hierna te melden opschortende voorwaarden.
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Artikel 4 – Inlegsom, betaling, verwerkingsrecht
1.

De Leverancier betaalt de Afnemer eenmalig een inlegsom in de vorm van een achtergestelde
geldlening van € 5,00 per ton mest (gelet op het karakter van een geldlening derhalve zonder
BTW).
Deze eenmalige inlegsom is gekoppeld aan de ingeschreven hoeveelheid (ton) te verwerken
mest per jaar.
De inlegsom voor de Leverancier wordt vastgesteld op:
. . . . . . . . . . . . . ton mest per jaar x € 5,00 = € . . . . . . . . . . . . . . (gelet op het karakter van een
geldlening derhalve zonder BTW), hierna voornoemd bedrag te noemen: “de inlegsom”.

2.

3.

Met de betaling van de inlegsom:
a.

verkrijgt de Leverancier het recht om tijdens de duur van de Overeenkomst de afgesproken
hoeveelheid mest te laten afnemen door de Afnemer; en

b.

heeft de Leverancier recht op een jaarlijkse resultaat-afhankelijke vergoeding, waardoor de
jaarlijkse kosten van de leveringsovereenkomst verminderd worden.

Het bedrag van € 5,00/ton moet aan de RMS worden betaald, op het moment dat de “ontwerpomgevingsvergunning” is afgegeven door de Provincie aan RMS Venlo BV.
Worden de door de Afnemer benodigde vergunningen en/of financiering niet toegekend, dan
wordt dit bedrag gerestitueerd.

4.

De Leverancier heeft gedurende de looptijd van de Overeenkomst (ad tien (10) jaar) een
leveringsplicht voor de ingeschreven hoeveelheid mest (ton per jaar) met een minimaal
droogstofgehalte van 5%.
Indien door de Leverancier (zonder een te rechtvaardigen reden) langer dan één jaar de
overeengekomen hoeveelheid mest (ton per jaar) niet geleverd wordt, of indien langer dan één
jaar de geleverde mest (gemiddeld) niet voldoet aan het overeengekomen droogstofgehalte van
5%, vervalt het leveringsrecht.
De inlegsom wordt in deze situatie niet terugbetaald.

5.

De in 2.b. gemelde vergoeding betreft het rendement op de inlegsom, welk rendement zal
worden berekend op basis van
de winst, waarbij winst wordt gedefinieerd als het verschil tussen de omzet en de
kosten/uitgaven. Onder kosten/uitgaven zullen worden begrepen alle gebruikelijke
kosten/uitgaven/afschrijvingen alsmede de aflossingsverplichtingen jegens financiers. Het
voornemen bestaat om dit rendement aan de Leverancier ter beschikking te stellen door
verlaging van de in artikel 8 bedoelde verlaging van de prijs voor de levering. De beslissing over
het al dan niet aanwezig zijn van de winst en de omvang het aandeel van de Leverancier in de
gerechtigdheid tot die winst komt toe aan de Afnemer. Deze zal vaststellen waartoe de
Leverancier gerechtigd is en hoe dit tot uitkering komt.
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Artikel 5 – Terugbetaling inlegsom.
De inlegsom zal door de Afnemer aan de Leverancier worden terugbetaald:
i.

bij de beëindiging van de deelname aan de bioraffinage/mestverwerking zoals in deze
Overeenkomst en de Leveringsovereenkomst bedoeld, met dien verstande dat gedurende ten
minste een periode van tien (10) jaar door de Leverancier moet zijn voldaan aan de
leveringsverplichting conform de Leveringsovereenkomst; en

ii.

indien de benodigde vergunningen niet verkregen worden voor de bouw van de
bioraffinage/mestverwerkingsinstallatie, de benodigde financiering niet wordt verkregen, dan
wel het ondertekenen van de opdrachtovereenkomst met de aannemer/uitvoerder van de
bioraffinage/mestverwerkingsinstallatie geen doorgang vindt dan wel om andere redenen door
de Afnemer geen uitvoering kan worden gegeven aan diens afnameverplichting.

In geval van terugbetaling heeft de Leverancier recht op de inlegsom, derhalve geen recht op rente
of soortgelijke vergoedingen.

Artikel 6 – Opeisbaarheid inlegsom
De inlegsom is terstond en zonder enige ingebrekestelling opeisbaar in de volgende gevallen:
a.

ingeval van faillissement van de Afnemer;

b.

ingeval de Afnemer wordt ontbonden dan wel ingevolge fusie of juridische splitsing ophoudt te
bestaan;

c.

ingeval aan de Afnemer surseance van betaling wordt verleend of schuldsanering wordt
aangevraagd;

d.

bij inbeslagneming van een of meer van de goederen van de Afnemer.

Tevens is de inlegsom opeisbaar bij niet nakoming door de Afnemer van enige verplichting uit de
onderhavige overeenkomst en al hetgeen dat daaraan verbonden is, mits terzake een
ingebrekestelling is toegezonden en de Afnemer na verloop van de daarin opgenomen termijn nog
steeds in gebreke is.

Artikel 7 – Achterstelling inlegsom
1.

De Afnemer en de Leverancier komen ten behoeve van alle overige huidige en toekomstige
schuldeisers van de Afnemer (“de schuldeisers”), overeen dat de vordering tot terugbetaling
van de inlegsom op de voet van artikel 3:277 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zullen zijn
achtergesteld bij alle huidige en eventuele toekomstige vorderingen van de schuldeisers.
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2.

Deze achterstelling houdt in dat, uitdrukkelijk in afwijking van het hiervoor in artikel 6 bepaalde,
in alle gevallen van enige betalingsonmacht of afwikkeling van het vermogen van de Afnemer
(zoals surséance van betaling, faillissement, liquidatie, gerechtelijke rangregeling), alsmede
ingeval de aandelen van de Afnemer worden vervreemd, de inlegsom niet verschuldigd is en
niet opeisbaar of voor verrekening vatbaar is, alvorens alle andere bestaande
schuldverplichtingen, zijn voldaan, dan wel met betrekking tot al die schuldverplichtingen een
regeling of akkoord is getroffen, waarbij aan de Afnemer volledige kwijting is verleend.

Artikel 8 – Betaling op grond van Leveringsovereenkomst
1.

Op grond van de Leveringsovereenkomst is de Leverancier verplicht tot betaling van een
bedrag per te leveren ton mest/substraat. Deze betalingsverplichting is conform de
Leveringsovereenkomst voorwaardelijk.

2.

In afwijking daarvan zijn partijen echter overeengekomen dat bij de ondertekening van de
Leveringsovereenkomst twee opties kunnen worden gekozen :
Optie - A.: “€ 1,50 bij ondertekening / € 8,00 per ton mest voor 10 jaar”.
Optie - B.: “€ 0,00 bij ondertekening / € 9,00 per ton mest voor 10 jaar”.

Optie A.:
In afwijking daarvan zijn partijen echter overeengekomen dat bij de ondertekening van de
Leveringsovereenkomst € 1,50 éénmalig per ingeschreven ton mest, wordt betaald door de
Leverancier aan de Afnemer.
Deze betaling à . . . . . . . . . . . . ton mest x € 1,50 = €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (exclusief BTW) wordt
voldaan op bankrekeningnummer *
*.: IBAN: NL31INGB0006794991, BIC: INGBNL2A (ING), t.n.v. RMS Venlo B.V.
Ter zake van dit bedrag is overeengekomen: de vooruitbetaling wordt gekoppeld aan de
hoeveelheid geleverde mest per levering en vervolgens in mindering van de overeengekomen
leveringskosten gebracht.
De betaling van € 1,50 per ton mest wordt in het eerste (volledige) jaar van de
bioraffinage/mestverwerking in mindering gebracht op de overeengekomen leveringskosten
(bijvoorbeeld: de overeengekomen leveringskosten van € 8,00 per ton mest bedragen in het
eerste volledige jaar € 6,50 per ton, exclusief BTW). Deze regeling geldt uitsluitend voor het
eerste jaar.
Met betrekking tot voormelde betaling is tevens hetgeen hierna onder “opschortende
voorwaarden” is gemeld van toepassing.
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Of ...

Optie B.:
In afwijking daarvan zijn partijen echter overeengekomen dat bij de ondertekening van de
Leveringsovereenkomst € 0,00 éénmalig per ingeschreven ton mest, wordt betaald door de
Leverancier aan de Afnemer.
IBAN: NL31INGB0006794991, BIC: INGBNL2A (ING), t.n.v. RMS Venlo B.V.
Aangezien deze optie geen geld zal worden betaald, de leverancier betaalt € 9,00 per ton mest
voor 10 jaar.

Aankruisen gewenste optie:

Ik kies optie A.: ______________

Ik kies optie B.: ______________

Artikel 9 – Toepasselijk recht, bevoegde rechtbanken, nietigheid
Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.
Iedere geschil in verband met de interpretatie en/of uitvoering van deze overeenkomst wordt
uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van het gerechtelijk arrondissement waartoe de
vestigingsplaats (Venlo) van de Afnemer behoort.
Indien één of meer bepalingen van deze overeenkomst nietig zijn of door een rechterlijke uitspraak
worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst van kracht blijven.
Partijen moeten dan een vervangende regeling/bepaling treffen.
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Artikel 10 – Opschortende voorwaarden
Deze overeenkomst wordt afgesloten onder de opschortende voorwaarden dat RMS Venlo B.V. is
opgericht, de benodigde vergunningen toegekend zijn, de financiering geregeld is en de exploitatie
daadwerkelijk begint.
Zolang deze voorwaarden niet zijn vervuld, treedt deze overeenkomst niet in werking, met
uitzondering van het voldoen van voormelde betaling van € 1,50 (excl. BTW) per ton.
In het geval dat de RMS bioraffinage / mestverwerkingsinstallatie niet in Venlo verwerkelijkt en
gevestigd kan worden, vindt er geen restitutie van het inschrijvingsgeld - á € 1,50 per afgesproken
ton te leveren mest - plaats.

Plaats, datum
Venlo, ________________________

Plaats, datum
_______________________________

______________________________________
____________________________________
handtekening Afnemer

handtekening Leverancier
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