Indmeld din vindmølle og indgå el-salgskontrakt med
Vindenergi Danmark
For at kunne varetage salget af strøm fra din vindmølle, skal der indgås kontrakt om andelsmedlemskab og om el-salg med
Vindenergi Danmark. Læs mere om fordelene ved medlemskab og el-salgskontrakt her.

Andelskapital
Et andelsmedlemskab kræver indbetaling af en andelskapital, som du vil få tilbagebetalt inkl. forrentning i henhold til Vindenergi
Danmarks vedtægter, når medlemskabet opsiges.
Tegningsbeløbet for andelskapitalen opgøres på baggrund af vindmøllens installerede effekt. Generalforsamlingen fastsætter
hvert år på den ordinære generalforsamling, hvilket beløb der skal betales pr. kW installeret effekt ved nytegning af andele.

El-salgskontrakten og prissikring

Mens andelsmedlemsskabet er din investering i selskabet, hvormed du får andel i udvikling og overskud, er el-salgskontrakten
din direkte aftale med Vindenergi Danmark om el-leverance for den enkelte vindmølle. Ved at tegne en el-salgskontrakt med
Vindenergi Danmark sikres du, at strømmen fra din vindmølle afregnes bedst muligt eller efter egne initiativer. Læs mere om
Vindenergi Danmarks prissikringsprodukter og ydelser her, som du får mulighed for at benytte dig af ved indgå en aftale om elsalg med Vindenergi Danmark.
El-salgskontrakten kan opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af en måned.

Efterbetaling

Ved den årlige generalforsamling bestemmes hvor stor del af selskabets overskud udbetales en selskabets andelshavere. Vær
opmærksom på, at finder et ejerskifte sted før 31. december, afregnes en eventuel efterbetaling til den nye ejer.
Vi beder dig udfylde nedenstående informationer og sende til info@vindenergi.dk. Efter vores behandling modtager du et login
til selvbetjening.vindenergi.dk, hvis ikke det allerede findes til den pågældende e-mail. På Selvbetjeningen gøres en digital elsalgskontrakt tilgængelig til din digitale underskrift.
Vindmøllen

Møllens GSRN-nr.:
Møllens EDIEL-nr.
Ønsket dato for start hos VEDK:
Vindmøllens adresse:

Fabrikat og kW effekt:
Firma

Navn på firma:
Firma adresse:

CVR-nummer:
Kontaktperson:
Telefon:
E-mail:
Bank- og kontonummer:
Vær opmærksom på, at vi kan efterspørge dokumentation, som beviser dit ejerskab af vindmøllen.
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