
Er worden steeds meer elektriciteitsopwekkers, zoals zonnepanelen, aangesloten op het elektriciteitsnet. 
Om goed in te kunnen spelen op de energiestromen, hebben de beheerders van het Nederlandse 
elektriciteitsnet inzicht nodig in deze elektriciteitsopwekkers. Zo ontstaan er geen energietekorten 
of -overschotten. Dit is belangrijk voor het waarborgen van de veiligheid van het elektriciteitssysteem.

Waarom moet u deze gegevens invullen?

Bron: www.energieleveren.nl - Het registeren van uw elektriciteitsopwekker is wettelijk verplicht volgens de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving.
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De maximumcapaciteit van een zonnepaneel of andere elektriciteitsopwekkers wordt omschreven in kW, 
ofwel kilowatt. Bij zonnepanelen gaat het hier om de maximumcapaciteit van de omvormer waarmee de 
panelen aan het elektriciteitsnet gekoppeld zijn. 
Dit staat onder aan onze offertes aangegeven zo 
als hier naast te zien. Als voorbeeld: 4000H = 4000kW. 
Zie voor de maximumcapaciteit de offerte of handleiding 
van de zonnepanelen. De datum van inbedrijfsname is 
de datum waarop u de installatie daadwerkelijk gaat 
gebruiken of in gebruik heeft genomen.

Waar staat de capaciteit van mijn installatie?

Het registreren van uw zonnestroominstallatie

U doet zelf de registratie: 

U maakt een account aan op www.energieleveren.nl. 
Op de home pagina kunt u direct een account aanmaken.  
Klik op de paarse knop met “ga verder” onder de titel  
“Log in of maak hier een account aan”.
U krijgt een mail waarmee u uw account bevestigt.
U koppelt uw account aan de aansluiting met de 
laatste 6 tekens van uw meternummer.
U doet de registratie van uw zonnepanelen.
U ontvangt een e-mail ter bevestiging van de registratie.

Heeft u verkeerde gegevens achtergelaten, gaat u zonnepanelen bijplaatsen of wilt u uw gegevens 
verwijderen? Het wijzigen of verwijderen van uw registratie is mogelijk via ‘Mijn Overzicht’. Ga in ‘Mijn 
Overzicht’ naar ‘Mijn Elektriciteitsopwekker’ en pas uw gegevens aan.

Het wijzigen of verwijderen van uw registratie

http://www.energieleveren.nl
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