Aanmelden van uw zonnepanelen bij uw netbeheerder. Doe het op tijd!
We raden aan al vóór installatie van de panelen, deze aan te melden bij Liander of andere netbeheerder (afhankelijk
van uw regio) . Zo mist u niets van het voordeel dat u heeft van de zogenaamde salderingsregeling: het verrekenen
van uw totale opbrengst met uw totale stroomverbruik in een jaar.
Wat moet u doen?
Bezoek de website: www.energieleveren.nl en kies de optie ‘installatie aanmelden’.
Vervolgens wordt gevraagd uw postcode en huisnummer in te vullen.
Daarna kunt u digitaal uw installatie aanmelden. Naast enkele persoonsgegevens wordt ook gevraagd om:
-

-

Het bouwjaar: hier vult u het jaar in waarin de panelen aangeschaft zijn.
Het vermogen van de installatie: dit vindt u in uw offerte/verkoopovereenkomst; deze wordt uitgedrukt
in Wp
Datum in gebruik: hier kunt u gewoon de datum invullen waarop u de installatie aanmeldt, ook als de
panelen nog niet geplaatst zijn. Te vroeg aanmelden heeft namelijk géén consequenties, te laat aanmelden
mogelijk wel.
Bevestigingscode: dit is een combinatie van letters en/of cijfers die boven het woord ‘bevestigingscode’
staat. U kunt dit overtypen, het is alleen een vorm van beveiliging.

Als u nog een oude elektriciteitsmeter heeft, zult u de melding krijgen dat uw meter niet geschikt is en dat de
aanmelding niet gelukt is. Vervolgens krijgt u de vraag of u de meter wil vervangen.
Als u kiest voor het vervangen van de meter voor een zgn. ‘slimme meter’, komt Liander deze kosteloos vervangen,
en zodra de nieuwe meter is geplaatst kunt u vervolgens pas uw installatie (opnieuw) aanmelden.
Wél of niet de meter vervangen?
Dat is uw eigen keuze. Een oude (ferraris-) meter loopt terug als u zelf stroom levert, dus wanneer u méér opwekt
dan u op dat moment gebruikt. Als dat naar behoren werkt, betaalt u alleen de stroom die nog overblijft na aftrek
van de geleverde stroom; en dat is natuurlijk wat u wilt bereiken. Soms loopt de meter echter niet goed terug, en
dan loopt u deze aftrek mis. En als u dan toch nog wil kiezen voor een nieuwe meter, moet u de aanschaf én
installatie van de nieuwe meter zelf betalen.
Een nieuwe meter houdt precies bij wat u aan stroom levert, én gebruikt. Met deze gegevens berekent uw
energiemaatschappij na aftrek van uw geleverde stroom, wat u nog moet betalen. Als u bij aanmelding van de
panelen kiest voor zo’n nieuwe meter, wordt deze kosteloos vervangen en kunt u vervolgens de installatie
aanmelden.
Voor meer informatie over het terugleveren van energie en salderen kunt u kijken op www.consuwijzer.nl bij
Energie en water: ‘duurzame energie’ .

