
Waarom aanmelden bij www.energieleveren.nl?
In Nederland is het aanmelden van zonnepanelen collectief geregeld voor alle netbeheerders en is het
registeren van zonnepanelen bij www.energieleveren.nl wettelijk verplicht. Deze aanmelding is nodig, 
zodat de netbeheerders goed kunnen inspelen op de energiestromen. Zo ontstaan er geen energietekorten 
of -overschotten. Dit is belangrijk voor de veiligheid van het elektriciteitssysteem in Nederland.

Aanmelding door de huurder
In onze handleiding staat dat het Solarteam deze aanmelding voor u verzorgt. In verband met de privacy 
wet kunnen wij dit helaas niet meer voor u doen. U moet zelf online een account aanmaken op 
www.energieleveren.nl met een eigen wachtwoord. Pas dan is uw systeem officieel geregistreerd.

Instructie
Heeft u geen internet?
Dan kunt u de aanmelding telefonisch regelen met Stedin via telefoonnummer 088 - 8963 963.
Heeft u wel internet?
U gaat naar de website www.energieleveren.nl en u maakt uw eigen account aan. U ontvangt op uw 
e-mailadres de bevestiging met een linkje voor het verder invullen van uw gegevens. U moet ook de laat-
ste 6 cijfers van uw elektriciteitsmeter invullen. Van het Solarteam heeft u vooraf aan de plaatsing van de 
zonnepanelen de gegevens al ontvangen die u moet invullen over uw zonnepanelen systeem.

Waar vind ik mijn meternummer?

Correctie Handleiding zonnepanelen
Uw aanmelding bij www.energieleveren.nl

HET

SOLAR TEAM

Nieuwe meters hebben vaak een bar-
code. Het meternummer staat meestal 
onder of boven de streepjescode. Voor 
de registratie van uw meter vragen we 
alleen de laatste 6 cijfers en/of letters 
van het meternummer.

Traditionele meters hebben een num-
mer dat bestaat uit een reeks cijfers en 
soms ook letters. Vaak staat er ‘Nr’ of 
No. vóór het meternummer. Voor de re-
gistratie van uw meter vragen we alleen 
de laatste 6 cijfers en/of letters van het 
meternummer.

bijlage bij Handleiding
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