Stappenplan Cinergie voor
zonnepanelen

Grootverbruik
vanaf 3x160A

Simulatie
Cinergie heeft een
Rekenmodel.

Aansluiting

Kleinverbruik
t/m 3x80A

Subsidie‐aanvraag: SDE++

Subsidie: salderen

Vergoeding vanuit RVO voor geproduceerde
zonnestroom. Er is verschil tussen
teruglevering en eigen verbruik.

Teruglevering in bv. de zomer wordt door de
energieleverancier weggestreept tegen uw
netverbruik in de winter.

Aantal zonnepanelen

Aantal zonnepanelen

Stem het aantal zonnepanelen af op het
verbruiksprofiel en niet op het dakoppervlak.
Laat een simulatieberekening maken.

Stem het aantal zonnepanelen af op het
jaarverbruik en de grote van de aansluiting,
vraag géén grootverbruik‐aansluiting aan

Aanvraag netbeheerder

Aanmelden netbeheerder

Vraag de netbeheerer of de netcapaciteit in
de regio toereikend is en teruglevering is
toegestaan (steeds vaker is er congestie).

Meldt de installatie aan via
www.energieleveren.nl dit is een voorwaarde
voor de salderingsregeling.

Voorbeeld
3 x 80A x 230V =
maximaal 55 kWp

Dakconstructie controleren
Laat een constructeur berekenen of en op
hoeveel zonnepanelen uw dakconstructie is
berekend.

Brandverzekering
Het is verplicht de verzekeraar te melden dat
u zonnepanelen plaatst. Controleer vooraf of
dit invloed heeft op uw dekking en premie.

Terugverdientijd
Cinergie kan de TVT
controleren.

Aanschaf zonnepanelen
Onderteken pas een opdracht voor de
levering en installatie van zonnepanelen als
alle voorgaande stappen zijn uitgezocht.

Extra stappen voor grootverbruik

Transportovereenkomst
Sluit de standaard overeenkomst voor
aansluiting en transport + teruglevering met
de netbeheerder. U krijgt een groencode.

Aanmelden CertiQ
Meldt de installatie aan bij CertiQ. Dit is een
voorwaarde voor de SDE. Selecteer Cinergie
hierbij als handelaar. U krijgt een EAN‐code.

Vergoeding GVO
Voor teruggeleverde zonnestroom worden
garanties van oorsprong aangemaakt,
waarvoor Cinergie een vergoeding geeft.

Energieportaal
Kosteloos voor
klanten Cinergie.

Contract Cinergie
TL = 100% van de
leveringsprijs.

Bruto‐productiemeter (BPM)
Cinergie heeft een gunstig raamcontract voor
de BPM en een energieportaal voor inzicht in
verbruik, teruglevering en productie.

Terugleveringscontract (TL)
Sluit een contract met de
elektriciteitsleverancier voor de teruglevering
van zonnestroom.

Installatie gereed en alles
is geregeld
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