Stappenplan zonnepanelen
installatie aanmelden
op energieleveren.nl

Hieronder vind je een stappenplan waarin we uitleggen hoe je je eigen zonnepaneleninstallatie kunt
aanmelden op energieleveren.nl. Als (toekomstig) eigenaar van zonnepanelen ben je wettelijk verplicht
om door te geven dat je zelf stroom opwekt.
Tip: houd je zonnepanelen offerte bij de hand om alle velden in te kunnen vullen.

Handleiding
Ga naar www.energieleveren.nl.
Je komt op de homepagina.
Vul op deze pagina je postcode, huisnummer en de laatste 6 tekens van je meternummer in.
Klik, nadat je deze gegevens hebt ingevuld, op ‘zoek’.

Vervolgens kom je op de volgende pagina terecht. Vul hier je contactgegevens in en
klik vervolgens op ‘verifieer E-mailadres’.

Er wordt een mail van de afzender www.energieleveren.nl naar het opgegeven e-mailadres verzonden.
Als je na enkele minuten nog geen e-mail hebt ontvangen, controleer dan de spamfolder.

Als je na enkele minuten nog geen e-mail hebt ontvangen, controleer dan de spamfolder.
Klik in de e-mail op de knop om je e-mailadres te bevestigen. Vervolgens kun je via deze mail je
zonnepanelen registreren. Vervolgens kom je op de volgende pagina terecht.

Klik in de e-mail op de knop ‘Verifieer uw e-mailadres’ om je e-mailadres te bevestigen.

Vervolgens moet je aangeven wat je wilt registreren. In dit geval klik je op ‘zonnepanelen’

Vervolgens kom je bij het onderstaande invulveld terecht. Bij het registreren van de zonnepanelen wordt
er naar specifieke informatie van je zonnepaneleninstallatie gevraagd. Hieronder volgt een uitleg per
invulveld wat je moet invullen en waar je deze gegevens kunt vinden.

1. Vermogen omvormer in kW (Het type omvormer staat vermeld op je offerte).
Dit is afhankelijk van het merk en type omvormer dat geïnstalleerd is:
SolarEdge HD 3680: vul 3.68 in.
Goodwe 4000: vul 4 in.
Enphase iQ7 (250 Watt): rekensom (het aantal zonnepanelen x 250) / 1000 = vermogen omvormer.
Enphase iQ7+ (295 Watt): rekensom (het aantal zonnepanelen x 295) / 1000 = vermogen omvormer.
Rekenvoorbeeld: Je hebt 10 panelen gekocht met Enphase iQ7+ micro omvormers. Het totale omvormer
vermogen komt dan uit op 10 × 295W = 2950 Watt. je vult in dat geval “2.95” in.
2. Aantal zonnepanelen
Het aantal zonnepanelen staat vermeld op je offerte.
3. Vermogen per zonnepaneel in Wattpiek (Wp)
Het vermogen staat vermeld op je offerte.
4. Totaalvermogen zonnepanelen in Wattpiek (Wp)
Het vermogen wordt automatisch voor je uitgerekend.
5.+ 6. Merk + type omvormer
Het merk en type omvormer staat vermeld op je offerte als (merk + type), bijvoorbeeld;
Goodwe GW3000D -NS, SolarEdge SE3000 of Enphase iQ7.
7. Aanwezigheid elektriciteitsopslag
Je kunt hier aangeven of je een accu opslagsysteem bezit.
8. Datum inbedrijfname
Vul de geplande installatiedatum in of kies een datum enkele weken in de toekomst. Dit geeft de
netbeheerder de mogelijkheid om, indien nodig, je energiemeter te komen vervangen.
Klik na het invullen van deze gegevens op ‘Volgende’.

Als je alles juist hebt ingevuld, ziet de pagina er, met jouw ingevulde gegevens, zo uit.
Klik vervolgens op ‘Volgende’.

Nu krijg je een overzicht te zien van de door jou ingevulde gegevens. Controleer alles goed en vink
vervolgens het vakje aan voor ‘Ik verklaar het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld’.
Klik vervolgens op ‘Verstuur’.

Je registratie is nu voltooid!
Je kunt doorgaan naar je persoonlijke pagina door op ‘Bekijk registratie’ te klikken.

Je komt nu op je persoonlijke pagina, waar de details van de aangemelde installatie vermeld staan.

Mocht je in de toekomst meer zonnepanelen gaan plaatsen, of je elektriciteitssysteem uitbreiden met een
accu, dan kunt je op ‘Nieuwe toevoegen’ klikken om een nieuwe registratie in te voeren.
De registratie is gelukt. Je kunt nu uitloggen.
Heb je nog vragen over je zonnestroominstallatie of de registratie daarvan?
Neem gerust contact met ons op via 088–334 7640.

