melding van de verandering van eigenaar van
zonnepanelen met een vermogen van > 10 kW
netbedrijf aardgas, elektriciteit, kabeltelevisie en riolering

Met dit formulier deelt u aan Infrax mee dat een bestaande installatie van zonnepanelen met een vermogen groter dan 10 kW in haar
geheel van eigenaar verandert, en dat de groenestroomcertificaten dus aan een andere partij moeten worden uitbetaald.
Wie vult dit formulier in?
De vorige en de nieuwe eigenaar van de zonnepanelen vullen dit formulier samen in. In geval van overlijden vult de erfgenaam van de
zonnepanelen dit formulier in.
Aan wie en wanneer bezorgt u dit formulier?
Bij voorkeur een maand voor de zonnepalen van eigenaar veranderen, of zo snel mogelijk daarna stuurt u dit formulier per mail naar
wijzigingengroenestroom@infrax.be of per post naar Infrax – Dienst groenestroom – Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt.
Wil je een eigendomsoverdracht laten doorvoeren?
Hou er dan rekening mee dat de nieuwe eigenaar verplicht is om een Infrax-account aan te maken via www.infrax.be.

reden van de overdracht
Waarom moeten de groenestroomcertificaten aan een nieuwe eigenaar worden uitbetaald?


het gebouw of bedrijf is verkocht, samen met de zonnepanelen



de eigenaar is overleden



andere reden: _________________________________________________________________________________________

gegevens van de zonnepanelen
Vul de gegevens van de zonnepanelen in. Het installatienummer is een uniek kenmerk van uw installatie. Het begint met PVZG of G.
installatienummer _______________________________________________________________________________________________
straat ______________________________________________________________________nummer ____________ bus ____________
postcode ________________________gemeente ______________________________________________________________________
maximaal AC-vermogen omvormers: _____________ kilowatt (kW)
piekvermogen zonnepanelen: ________________ kilowattpiek (kWp)

gegevens van de vorige eigenaar
bedrijf (indien van toepassing) _____________________________________________________________________________________
voornaam ________________________________ naam ________________________________________________________________
straat _____________________________________________________________________nummer ____________ bus _____________
postcode ________________________gemeente ______________________________________________________________________
tel./gsm _______________________________________ e-mail __________________________________________________________
rekeningnummer IBAN ____________________________________________________________________________________________
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gegevens van de nieuwe eigenaar
bedrijf (indien van toepassing) _____________________________________________________________________________________
voornaam ________________________________ naam ________________________________________________________________
straat _____________________________________________________________________nummer ____________ bus _____________
postcode ________________________gemeente ______________________________________________________________________
tel./gsm _______________________________________
e-mail waarmee u een account aanmaakt op onze website (verplicht!) _____________________________________________________
rekeningnummer IBAN ____________________________________________________________________________________________
btw-nummer (indien van toepassing) BE ______________________________________________________________________________
productiemaand vanaf wanneer de groenestroomcertificaten aan de nieuwe eigenaar worden uitbetaald M M – J J J J
Groenestroomcertificaten worden altijd toegekend per maand. Het is niet mogelijk de eigendom over te dragen in het midden van de
maand. Eventueel kunnen de betrokken partijen een onvolledige maand onderling vereffenen.

bij te voegen bewijsstukken
Duid hieronder de bewijsstukken aan die u toevoegt.


als de vorige eigenaar van de zonnepanelen overleden is: een afschrift van de akte van overlijden. U kunt dat afschrift
opvragen bij de burgerlijke stand van de gemeente.



als het bij verkoop of echtscheiding niet mogelijk is om dit formulier met beide partijen te ondertekenen: een kopie van de
koopakte.

ondertekening
Vul onderstaande verklaring in. Als de vorige eigenaar overleden is, hoeft de erfgenaam de kolom vorige eigenaar niet in te vullen.
Ik verklaar op erewoord dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid ingevuld zijn en ik ben ervan op de hoogte dat Infrax de
zonnepanelen op elke moment kan komen controleren.
Ik verbind me ertoe Infrax onmiddellijk op de hoogte te brengen als mijn gegevens wijzigen. Ik ben ervan op de hoogte dat het niet
naar waarheid invullen van dit formulier aanleiding kan geven tot de schorsing of intrekking van de beslissing tot toekenning van
groenestroomcertificaten of tot sancties overeenkomstig artikel 13.2.1, 1®, en artikel 13.3.1 van het Energiedecreet.

vorige eigenaar

nieuwe eigenaar

datum ___________________________________

datum ___________________________________

naam en handtekening

naam en handtekening

______________________________________________________

____________________________________________________

bedrijfsnaam ___________________________________________

bedrijfsnaam_________________________________________

Zodra de verandering van de eigenaar door Infrax geregistreerd is, wordt de nieuwe eigenaar daarvan per e-mail op de hoogte gebracht.
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