
Installatiedocument
Dit formulier is bedoeld voor de registratie van nieuwe elektriciteitsproductie-eenheden van 0,8 kW tot 1000 kW ("type A").

Wilt u meerdere nieuwe elektriciteitsproductie-eenheden registreren, vul dan voor elke productie-eenheid een apart formulier in.

Locatie van de elektriciteitsaansluiting

Straat / huisnummer /

Postcode / Woonplaats /

EAN-code van de aansluiting (indien bekend)

Datum van aansluiten/in bedrijf name

De geplande datum waarop de elektriciteitsproductie-eenheid in bedrijf wordt genomen.

Merk en type elektriciteitsproductie-eenheid

Merk/fabrikant

Type-aanduiding

Maximum capaciteit kW

De capaciteit van de elektriciteitsproductie-eenheid uitgedrukt in kW.

In geval van zonnepanelen wordt hier de (gesommeerde) capaciteit van de omvormer(s)/inverter(s) bedoeld.

Primaire energiebron

Kies uit een van deze standaard categorieën: B01 - biomassa B11 - waterkracht B19 - wind

B04 - aardgas B16 - zon B15 - anders hernieuwbaar, namelijk …

B09 - geothermie B17 - afval B20 - anders, namelijk …

Opkomende technologie (weghalen wat niet van toepassing is)

Een nieuwe soort elektriciteitsproductie-eenheid (die nog weinig voorkomt) kan worden geclassificeerd als 'opkomende technologie'.

Hiervoor gelden minder strenge technische eisen, en dan is er geen conformiteitscertificaat (zie verderop) verplicht.

Bij twijfel kunt u informeren bij uw fabrikant of raadpleeg de website 'www.acm.nl'.

De toezichthouder ACM (Autoriteit Consument en Markt) gaat over de toekenning van deze classificatie.

Aanwezigheid elektriciteitsopslag (weghalen wat niet van toepassing is)

Is er naast elektriciteitsproductie ook sprake van opslag van elektriciteit (bijvoorbeeld met batterij/accu)?

Conformiteitscertificaat

Certificaatnummer

Uitgevende instantie

Datum van uitgifte

Uw elektriciteitsproductie-eenheid dient voorzien te zijn van een conformiteitscertificaat (tenzij deze valt onder opkomende technologie).

Dit is het bewijs dat uw productie-eenheid voldoet aan alle wettelijke technische eisen voor aansluiting op het elektriciteitsnet.

Vul de gevraagde gegevens in en/of stuur eventueel een kopie/foto van het certificaat mee met dit formulier.

Heeft u geen certificaat, vraag dan bij de fabrikant/leverancier na of er voor uw type elektriciteitsproductie-eenheid een certificaat is.

Contactgegevens en handtekening Eigenaar Installateur

Naam

Bedrijfsnaam (indien van toepassing)

Straat / huisnummer / /

Postcode / Woonplaats / /

Telefoonnummer

Emailadres

Handtekening (evt. met Adobe Reader-functie 
"Invullen en ondertekenen")

U kunt dit formulier invullen met hulp van uw installateur en/of de leverancier van de elektriciteitsproductie-eenheid.

In geval van zonnepanelen wordt hier het merk en type van de omvormer/inverter bedoeld
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