
Model intentieovereenkomst 
Vestigen recht van opstal 
SCE (Subsidieregeling  coöperatieve 
energieopwekking)

     1 Locatie 
1.1 Naam locatie 

1.2 Straatnaam  Huisnummer(s) 

1.3 Postcode Plaats 

1.4 Als de straatnaam en 
huisnummer niet bekend 
zijn, vult u hier de 
kadastrale gemeente, 
sectie en perceelsnummer 
in. 

Kadastrale gemeente 

Sectie Perceelsnummer 

     2         Subsidie-aanvrager 
2.1 Naam 

2.2 KVK-nummer 

     3         Productie-installatie 
3.1 Categorie 

3.2 Vul hier het nominaal 
vermogen van de 
productie-installatie in. 

Nominaal vermogen 
 kW(p) 

 MW 
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     4 Ondertekening subsidie-aanvrager en locatie eigenaar* 
Wij verklaren hierbij de intentie te hebben een recht van opstal te vestigen voor het in 
eigendom hebben of verkrijgen van de productie-installatie en het aanbrengen en in 
gebruik hebben van de productie-installatie op de hierboven genoemde locatie. Dit recht 
van opstal wordt gevestigd bij notariële akte en ingeschreven in de openbare registers.  

Subsidie-aanvrager 
4.1 Naam subsidie aanvrager 

4.2 Naam tekenbevoegde 

4.3 Datum 

4.4 Handtekening 

Locatie eigenaar 
4.5 Naam locatie eigenaar 

4.6 Naam tekenbevoegde 

4.7 Datum 

4.8 Handtekening 

4.9 Naam locatie eigenaar 

4.10 Naam tekenbevoegde 

4.11 Datum 

4.12 Handtekening 

4.13 Naam locatie eigenaar 

4.14 Naam tekenbevoegde 

4.15 Datum 

4.16 Handtekening 

* - In sommige situaties zijn er meer eigenaren en is het niet voldoende als één van de eigenaren tekent.
Ga na wat in uw geval van toepassing is en zorg dat de juiste informatie op dit formulier staat.

- Als er sprake is van erfpacht, kan de erfpachter deze verklaring ondertekenen.
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