meterstand van productiemeter zonnepanelen
netbedrijf aardgas, elektriciteit, kabeltelevisie en riolering

Indien u eigenaar bent van gecertificeerde zonnepanelen en geen toegang heeft tot het internet kunt u dit formulier gebruiken om de meterstand van uw productiemeter door te geven. Indien u ondertussen wél beschikt over internet, raden
wij u aan om uw persoonlijk (online) dossier bij Infrax te activeren via mijn.infrax.be. Dat versnelt de afhandeling van uw
dossier. Bezorg ons dit formulier op onderstaand adres:
Infrax (t.a.v. dienst groene stroom), Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt

nummer van uw installatie

P V Z

adres van de installatie
straat

nr

postcode

bus

gemeente

Huidige meterstand productiemeter in kWh
datum van de meteropname

D D - M M -

J

(enkel de cijfers vóór de komma)
J

J

J

Vermeld hieronder eventuele opmerkingen die belangrijk kunnen zijn bij de verwerking van de meterstand.

Beschikt u ondertussen over een internetaansluiting?

£ JA

£ NEEN

Indien JA: vul hier uw e-mailadres in

£ ik wens een blanco exemplaar van dit document te ontvangen (of contacteer ons via 078 35 30 20)
over dit formulier
Waarvoor dient dit formulier?
U gebruikt dit formulier om de meterstand van de productiemeter van uw zonnepanelen door te geven aan Infrax. Het
is niet toegelaten om de productiewaarde van uw omvormer hiervoor te gebruiken. Op basis van de meterstand krijgt
u groenestroomcertificaten toegekend overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 inzake
de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen (Belgisch Staatsblad 23 maart 2004).
Aan wie en wanneer bezorgt u dit formulier?
Het registreren van een meterstand kan op eender welk moment. De meterstand zal opgenomen worden in de
productiehistoriek van uw installatie. Nadat u een certificaat verwerft, volgt er automatisch een uitbetaling.
Ondertekenen van het formulier en de verklaring.
Ik verklaar op erewoord dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid ingevuld zijn en ik ben ervan op de hoogte
dat Infrax de volledige installatie zonnepanelen op elk moment kan komen controleren. Ik verbind mij ertoe Infrax
onmiddellijk op de hoogte te brengen als mijn gegevens wijzigen. Ik ben mij ervan bewust 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.
naam

datum

D D - M M -

J

J

J

J

handtekening

Infrax is de werkmaatschappij voor de netbedrijven Infrax Limburg, Infrax West, Inter-aqua, Inter-energa, Inter-media, Iveg, PBE en Riobra.
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