Inschrijven via Zon op Nederland – stap voor stap
Stap 1: Registeren als geïnteresseerde
Als eerste registreer je je je als geïnteresseerde. Dit doe je door een account aan te maken bij Zon op
Nederland en op te geven in welk dak en in hoeveel certificaten je geïnteresseerd bent.
Stap 1 – scherm voor scherm
Je begint op de startpagina van Zon op Alphen.
Klik op het veld Aanmelden Zon op Alphen.
Je komt dan op een pagina met een korte verklaring. Daar staat ook een link Start de registratie hier.
Klik op hier, om naar de gebruikerspagina van Zon op Nederland te gaan.

De eerste keer dat je hier komt kies je: ‘Klik hier om te registeren’.
Je komt nu op de registratie-pagina.
De volgende keer dat je hier komt ben je al bekend en kun je inloggen als bestaande gebruiker.
Ga daarvoor verder naar Stap 2: Completeer je persoonlijke gegevens.

Vul eerst de velden in en kies vervolgens ‘Registreren’
Veld
Toelichting
Gebruikersnaam
Naam om later mee in te loggen.
E-mail
Dit emailadres wordt gebruikt om het wachtwoord door
te geven, voor bevestigingsemails en voor communicatie
door Zon op Alphen.
Huisnummer, Toevoeging & Postcode Adresgegevens van het huis waarmee je mee wilt doen.
Op basis hiervan worden de projecten getoond waarmee
je mee kunt doen.
Ik ga akkoord met de voorwaarden
Klik dit eerst aan om het privacybeleid en cookiebeleid
van Zon op Nederland te lezen.
Ik ben geen robot
Veiligheidsmaatregel
Je komt nu op de aanmeldpagina.

Ga nu eerst naar je emailprogramma. Hier vind je een mail met de titel ‘Welkom bij Zon op
Nederland’. Soms komt dit in de Spam-box terecht. In de mail staat de (gebruikers)naam die je hebt
opgegeven en een wachtwoord. Log in met deze gegevens.
Je komt nu op je persoonlijke gebruikerspagina.

Op de blauwe vlakken zie je je eigen gegevens.
Kies hier ‘Inschrijven op een project’.
Je blijft op je gebruikerspagina, de opties voor inschrijven zijn nu geopend.

Klik op de gele balk met ‘Selecteer een project’. Nu verschijnen alle daken die op dit moment
beschikbaar zijn voor jouw postcode. Kies het dak waar je je voor wilt inschrijven of ‘wachtlijst’ als er
(nog) geen ander dak is of als je je pas later wilt inschrijven voor een dak.
Op de wachtlijst van Zon op Alphen kan iedereen zich inschrijven die in Alphen woont. Dat is
gebaseerd op de postcodes.

Je blijft op je gebruikerspagina, je ziet nu de gegevens van het gekozen dak (project).

Kies hier het aantal certificaten dat je wilt. Graag bij minimum en maximum hetzelfde aantal invullen,
namelijk het aantal dat je verwacht te nemen. Kies vervolgens ‘Aanvraag indienen’.
Zoals ook benoemd op deze webpagina heb je hierna vrijblijvend certificaten gereserveerd. Je bent
dus niet verplicht tot de aankoop van de certificaten.
Leuk detail: je kunt hier ook zien hoe veel certificaten er in totaal voor dit dak zijn aangevraagd.
Let op! Op deze pagina wordt aangeraden niet meer op te wekken dan je jaargebruik. Dit is de
algemene richtlijn van Zon op Nederland voor alle coöperaties. Uiteraard kies je zelf wat je wilt.
Je blijft op je gebruikerspagina, je ziet nu welk dak je hebt gekozen, en hoeveel certificaten.

Dit is het einde van stap 1: je bent nu bekend bij Zon op Nederland en bij Zon op Alphen als
geïnteresseerde. Je krijgt hiervan een automatische bevestiging in je mail met onderwerp ‘Nieuwe
inschrijving op <naam dak/wachtlijst>’.
Als de voorbereiding van je dak klaar is word je een aanbod gedaan. Als je je hebt ingeschreven voor
de wachtlijst, word je gewaarschuwd zodra er een dak beschikbaar is waar je je voor kunt inschrijven.
 Je kunt bovenaan de pagina extra kiezen voor ‘Wachtwoord aanpassen’. We raden je aan dit te
doen.
 Eventueel kun je je voor nog een dak inschrijven.
Stap 2: Completeer je persoonlijke gegevens.
Als tweede vul je alle aanvullende gegevens in die nodig zijn als je meedoet met een dak. Welke
gegevens nodig zijn vind je door de oranje buttons bovenaan je gebruikerspagina te kiezen.
Stap 2 – scherm voor scherm
Als je deze stap later doet log je eerst opnieuw in. Je gaat naar de gebruikerspagina van Zon op
Nederland (zie stap 1). Je komt op het inlogscherm.

Je logt in met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat je eerder per mail hebt ontvangen, en kiest
inloggen. Eventueel kies je ‘onthoud mij’ om deze stap in het vervolg over te kunnen slaan.
Je komt nu op je persoonlijke gebruikerspagina.

Kies ‘Completeer eerst uw gegevens’
Je komt op de pagina met je persoonlijke gegevens.

Op de blauwe vlakken zie je je eigen gegevens die je in stap 1 hebt ingevuld.
Alle geel omrande vakken zijn verplicht. Vul eerst alle velden in en kies ‘Gegevens aanpassen’
Veld
Toelichting
Gebruikersnaam
Al ingevuld - naam om mee in te loggen
Geslacht
Gebruikt voor aanspreektitels in mails.
E-mail
Al ingevuld - dit emailadres wordt gebruikt om het
wachtwoord door te geven, voor bevestigingsemails en
voor communicatie door Zon op Alphen.
Voornaam, voorletters,
In eerste instantie voor contract. Ook gebruikt voor
tussenvoegsel, achternaam
presentielijst vergaderingen en voor persoonlijke mails.
Telefoon
Zon op Alphen communiceert normaal per mail.
Wanneer we denken dat dit in het belang van het lid is,

Mobiel
Bankrekeningnummer (IBAN)

Ik meld me aan voor de ‘Nieuwsbrief
Zon op Nederland’

bellen we in uitzonderingssituaties. Bijvoorbeeld als een
aanbod is gedaan en geen reactie is ontvangen.
Zie telefoon
Voor facturen aan de leden, zoals de betaling van de
certificaten, en voor de uitbetaling van de jaarlijkse baten
die door Zon op Nederland worden uitbetaald.
Dit is een keuze. Let op, het gaat hier om de Nieuwsbrief
van de overkoepelende organisatie Zon op Nederland. De
Nieuwsbrief van Zon op Alphen staat hier los van.

Je komt weer op je gebruikerspagina. Er is aangegeven dat je gegevens zijn aangepast. De button om
je gegevens te completeren is verdwenen.

Kies ‘Uw EAN-code ontbreekt’.
Je komt op de pagina met je adresgegevens.

Alle gele vakken zijn verplicht. Vul eerst alle velden. Na invullen van het EAN-code veld verschijnt een
knop ‘ok’. Kies deze knop eerst en kies vervolgens ‘Adres aanpassen’

Veld
Is dit adres zakelijk of privé

Postcode, Huisnummer, Toevoeging,
Straatnaam, Woonplaats
EAN elektra code + ok

Toelichting
Zakelijke adressen kunnen ook meedoen, wel beperkt tot
maximaal 20% van het dak. Om die 20% te kunnen
controleren voor zakelijke adressen moeten we weten
welke adressen zakelijk zijn.
Al ingevuld – gebruikt om te bepalen aan welke projecten
je mee kunt doen
De unieke code van je elektriciteitsaansluiting. Deze is
nodig voor de teruggave van de energiebelasting. Het is
namelijk het wettelijk verplicht gestelde
referentienummer om deel te nemen aan de
postcoderoosregeling.
De EAN-code kun je opzoeken met de link. Zie hieronder.
 Let op: na invullen van het veld verschijnt een kleine
knop met ‘ok’. Klik deze aan ter bevestiging.

Je EAN-code staat op je energierekening. Je kunt het ook opzoeken via de link. Je komt dan eerst op
het volgende scherm:

Vul de gegevens in en kies ‘Zoeken’
Veld
Postcode, Huisnummer,
Huisnummertoevoeging
Straatnaam, Woonplaats
Bijzondere aansluiting
Marktsegment

Toelichting
Het adres waarmee je mee wilt doen
Hoeft niet ingevuld te worden.
Hoeft niet ingevuld te worden.
Kies ‘Elektriciteit’

Je blijft op dezelfde pagina. De ingevulde velden zijn weer leeg.

Scroll naar beneden. Hier vind je twee EAN-codes.
Let op! Er worden dus twee EAN-codes opgegeven. Kies de EAN code aansluiting. Neem deze over op
de pagina van Zon op Nederland.
Na invullen van de EAN-code en aankiezen ‘Adres aanpassen’ kom je weer terug op je
gebruikerspagina. Er wordt aangegeven dat je gegevens zijn aangepast.

Kies ‘Uw Energieleverancier klantnummer ontbreekt’
Je komt op de pagina met de gegevens over je energieleverancier.

Kies de leverancier die je elektriciteit levert. Kies altijd de leverancier bij wie je nu zit, ook als je van
plan bent over te stappen. Kies vervolgens ‘Klik hier om te bevestigen’.
Elke leverancier heeft een nummer 1a, 1b, 2 of 3. Dit geeft aan op welke manier de postcoderoos
wordt ondersteund. Zie de toelichting onderaan de webpagina.
Je blijft op de pagina met de gegevens van je elektriciteitsleverancier. Er zijn extra invulvelden
verschenen.

Vul de gele velden in.
Veld
Klantnummer + ok

Gasaansluiting

Ingangsdatum levering

Margevergoeding

Toelichting
Nodig voor uitbetaling. Je kunt dit vinden bij je eigen
administratie of op de site van de leverancier. Dit is
verschillend per leverancier.
Let op: na invullen van het veld verschijnt een kleine
knop met ‘ok’. Klik deze aan ter bevestiging.
Nodig voor de margevergoeding. Als je (ook) een
gasaansluiting hebt bij een leverancier van type 1a, is de
margevergoeding hoger.
Vooral belangrijk voor als je overstapt. Als je deze datum
niet kent voor je huidige elektriciteitsmaatschappij kun je
ook bijv. vandaag invullen.
Optie 1: Uw coöperatie ontvangt de margevergoeding.
Geeft aan dat de coöperatie margevergoeding krijgt
omdat je bij bv Greenchoice (of een van de andere
energiemaatschappijen die samenwerken met Zon op
Nederland) zit.
Optie 2: U komt niet in aanmerking voor
margevergoeding.
Geeft aan dat de coöperatie geen margevergoeding krijgt
omdat je bij een andere leverancier dan bv Greenchoice
zit, of omdat je een actiecontract bij Greenchoice hebt.
We lopen hierdoor als coöperatie dus wat geld mis. Om
een sluitende begroting te krijgen stellen we in dat geval
€1,50 per certificaat tot een maximum van €15,- per jaar
in rekening. Het loont dus voor allemaal om over te
stappen.

Je blijft op de pagina met de gegevens van je elektriciteitsleverancier. De extra invulvelden zijn nu
ingevuld. De oranje button bovenaan die waarschuwt dat er nog gegevens ontbreken is verdwenen.

Dit is het einde van stap 2: Al je gegevens voor deelname zijn nu beschikbaar voor Zon op Nederland
 Je kunt bovenaan de pagina altijd zelf je gegevens wijzigen.
o Persoonlijke gegevens: naam, email, telefoon, bankrekening.
o Adresgegevens: adres incl. EAN elektra code; je kunt ook een verhuizing of extra
adressen opgeven (handig voor bijv. verhuurders).
o Inschrijven: wijzigen van het dak waar je voor meedoet of het aantal certificaten dat je
wilt.
o Mijn energieleverancier: wijzigen als je van energieleverancier wisselt.
o Mijn coöperaties: voor lidmaatschap, zie stap 3.
o Wachtwoord aanpassen: personaliseer hier je wachtwoord.
Stap 3: Word lid
Als derde bevestig je dat je lid wordt van de coöperatie. Wat je hiervoor moet doen vind je door de
laatste oranje button bovenaan je gebruikerspagina te kiezen.
Stap 3 – scherm voor scherm
Je start bij het einde van stap 2 of je logt opnieuw in en komt op een lege gebruikerspagina.

Kies ‘Lid worden van een coöperatie’
Je komt in het scherm met de coöperaties waar je lid van bent.

Kies de coöperatie ‘Zon op Alphen aan den Rijn Coöperatie U.A.’; deze vind je bovenaan in de lijst
onder ‘In uw buurt’.
Je blijft op de pagina met de coöperaties. De voorwaarden voor deelname zijn nu te downloaden.

De volgende documenten zijn ook op de website van Zon op Alphen in te zien.
Open de downloads en lees de ‘algemene voorwaarden van lidmaatschap’ en de ‘Zon op Alphen aan
den Rijn coöperatie U.A. Akte van oprichting’. Dit laatste document bevat de statuten. Lees deze
goed door.
Kies ‘ik ga akkoord met de voorwaarden’ wanneer je akkoord bent met de genoemde voorwaarden
in de downloads.
Kies vervolgens ‘Lid worden’
Je blijft op de pagina met de coöperaties. De akte van oprichting en een lidmaatschapsbewijs is te
downloaden.

Je kunt de bestanden met het lidmaatschap en de statuten nu downloaden. Je krijgt ze ook in een
automatische mail met de titel ‘Nieuw lidmaatschap van coöperatie Zon op Alphen aan den Rijn
U.A.’.
Dit is het einde van stap 3: Je bent nu lid van Zon op Alphen!
 Je kunt bovenaan de pagina altijd zelf je gegevens wijzigen.

Stap 4: Bevestig je deelname.
Als vierde bevestig je je deelname bij ‘Mijn inschrijvingen’. Dit kan zodra deze stap is ‘aangezet’ door
Zon op Nederland. Let op, het uitvoeren van stap 4 heeft een einddatum!
Stap 4 – scherm voor scherm
Je start bij het einde van stap 3 en kiest bovenaan ‘Inschrijven’ of je logt opnieuw in. Dan start je
direct op de pagina ‘Inschrijven’.

Open de downloads en lees de ‘akkoordverklaring’ en de ‘Prospectus’. De akkoordverklaring bevat de
algemene participatieovereenkomst van Zon op Alphen, de prospectus bevat het informatie
memorandum. Hier staan de specifieke gegevens van dit dak, zoals de prijs per certificaat. Lees beide
documenten goed door.
Kies ‘ik ga akkoord met de voorwaarden’ wanneer je akkoord bent met de genoemde voorwaarden
in de downloads.
Kies vervolgens ‘Bevestigen’.
De status van je certificaten is nu gewijzigd van ‘Voorinschrijving’ naar ‘Inschrijving’

Je krijgt de voorwaarden ook in een automatische mail met de titel ‘Bevestiging van participatie in
<naam dak/wachtlijst>’ met de Prospectus en Participatie overeenkomst als bijlagen.
Dit is het einde van stap 4: Je inschrijving is nu definitief!
Stap 4 heeft een einddatum. Op die datum controleert het bestuur voor hoeveel certificaten
definitief is ingeschreven. Tot de bevestiging in stap 4 kunnen de leden hun aantal certificaten
namelijk wijzigen, dus pas na stap 4 is het daadwerkelijke aantal bekend. Het bestuur wijst hierna
iedereen certificaten toe, zodat precies het juiste aantal certificaten voor het dak wordt uitgegeven.

