Dag beste klant,
Ik wil je alvast proficiat wensen met de aankoop van
je zonnepanelen. Alvorens je van de voordelen die
zonnepanelen met zich meebrengen kan genieten ben je
binnen de 45 dagen na de AREI-keuring verplicht om je installatie
bij Fluvius aan te melden. Omdat dit niet altijd even gemakkelijk
is, zal ik je stap voor stap begeleiden.
Kom, laten we er aan beginnen!

Een aanmelding bij Fluvius bestaat uit de volgende 5 stappen:
1. Aansluiting
2. Aansluitadres
3. Technische gegevens
4. Bijlagen
5. Gegevens
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Houd onderstaande documenten
eveneens bij de hand:
1. Keuringsverslag
&
2. Energiefactuur

Als je je hebt aangemeld op de
Fluvius site klik je op de knop
Melding lokale productie <10 kVA
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Typ vervolgens
jouw gemeente of de postcode
van jouw gemeente in.
Als jouw gemeente onderaan
vermeld wordt, klik daar dan
op ter bevestiging...

3582

BERINGEN

3582

BERINGEN
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Als jouw EAN-nummer gevraagd
wordt dan moet je een 18-cijferig
nummer ingeven.
Het EAN-nummer begint met 54144...
Waar vindt je dit nummer
terug?

Op uw energiefactuur!

Een EAN-nummer is een unieke
cijfercombinatie waarmee
een voorwerp op basis van een
Europees systeem wordt
geïdentificeerd
(‘EAN’ staat voor ‘European
Article Numbering’).
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Neem er nu het keuringsverslag bij. Op pagina 2 staat al de
info die je nodig hebt om verder in te vullen:
Aantal zonnepanelen
Piekvermogen
AC vermogen
Meterstand AREI-keuring
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Als je het juiste EAN nr. hebt
ingegeven, dan krijg je automatisch
het adres te zien waarop je
zonnepanelen zijn aangesloten.
Klik vervolgens op ‘Verder’

Vul voor de “Datum
indienstname” de datum van het
onderzoek in zoals aangegeven op het
keuringsverslag. Voor de volgende
‘Ja/Nee’ vragen typt u altijd
‘Nee’ in...
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Vergeet zeker het vakje hieronder in VERKLARING
LOKALE PRODUCTIE niet aan te duiden! Dit is een
bevestiging dat de aanmelding naar eer en geweten
correct is ingevuld.
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Voor het opladen van de
bestanden dien je altijd de basisversie
van Flash Player te gebruiken,

NIET Flash Player 10!
Drie bestanden dienen opgeladen te worden:
1. Gelijkvormingsheidsattest
2. Keuringsverslag
3. Eendraadsschema
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Let op: je kan ze niet alledrie tegelijk opladen.
Dit moet één per één!
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Invullen van gegevens:
Wie is wie?
Aanvrager = Klant & verantwoordelijke
voor aanmelding
Installateur = Berrentec
Eigenaar = Klant

We zijn er bijna!

Controleer nauwkeurig de gegevens
die u hebt ingebracht en...
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...vergeet uw melding zeker niet
te bevestigen!!!

