Kopie brief van de Toekomstgroep betreffende het aanmelden van de Zonnepanalen

Beste bewoner(s),
Bij u zijn reeds zonnepanelen gemonteerd. Vergeet u niet uw zonnestroominstallatie aan
te melden! Ga naar www.energieleveren.nl en volg de 3 stappen.
Op de achterzijde van deze brief vindt u een instructie en de gegevens die u nodig heeft
bij het invullen van de 3 stappen.
Mocht u geen internet hebben of hulp nodig hebben bij het invullen van de vragen,
vraagt u het dan eerst aan een familielid, vriend of kennis om u te helpen.
U heeft ook de mogelijkheid om de netbeheerder (Liander) te bellen om te vragen de
registratie te doen. U geeft dan telefonisch de benodigde gegevens door. Uw
netbeheerder registreert de zonnepanelen voor u, waarna u een bevestiging per brief
ontvangt. Het telefoonnummer van Liander is tel. 088 - 5426362.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via het
telefoonnummer tel. 06 - 12437161 (bereikbaar op werkdagen tussen 7.00 en 16.00
uur).
Met vriendelijke groet,
ToekomstGroep

De instructie voor de vernieuwde site. Ga naar www.energieleveren.nl, waarna u de 3 stappen invult.

Stap
1:

Na zoek komt u in een ander scherm (dit is Stap 2), hier vult u uw contactgegevens in. U krijgt vervolgens een mail
waarin u uw e-mailadres verifieert, waarna u de gegevens van uw zonnepanelen kunt invullen (dit is Stap 3). Een
deel van deze gegevens kunt u terugvinden op de rechterzijde van uw omvormer.
Wat u invult bij de vragen:
1,5 of 2 kW (op de omvormer vermeld als rated active power (vermeld in W, dus delen door 1.000 voor kW))
6 panelen (4 panelen bij een duplexwoning)
310 Wp
Totaal 1860 Wp (1240 Wp bij 4 panelen)
GOODWE (merk)
GW1500-XS of GW2000-XS (type)
niet aanwezig (elektriciteitsopslag installatie)
Datum (vul hier de datum in waarop u de zonnepanelen heeft laten installeren of de datum waarop u de
zonnepanelen aanmeldt).
Rond de aanmelding af. U krijgt in uw mail een bevestiging.

