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Aanmelden op Energieleveren.nl

Iedereen die zonnepanelen aangeschaft heeft, moet aangemeld worden bij 
energieleveren.nl. Dit dien je zelf te doen via deze link. Hierbij is het belang-
rijk dat je de juiste netbeheerder selecteert. 

BTW Service

Heb je gekozen voor de btw-teruggave service? Dan zetten we je gegevens 
door naar onze partner de Centrale BTW Teruggave. Zij nemen contact met 
je op om de gegevens te controleren en aan te vullen. Daarna hoef je niets 
meer te doen en wordt de rest voor je geregeld! 

Energieleverancier

Nu je een eigen zonnestroomsysteem hebt betekent het niet dat je alleen 
jaarlijks de besparingen in kan zien. Je kan er ook voor kiezen om maande-
lijks minder geld te betalen door je termijnbedrag/voorschot aan te passen 
bij ons/je energieleverancier.

garanties

Wanneer je een storing hebt aan je zonnestroomsysteem, dan vragen wij je 
eerst zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen. Wanneer je zelf pro-
beert de storing te verhelpen, loop je het risico dat garanties vervallen. 

Verder gelden er enkele zogeheten basisgaranties bij Greenchoice. Deze vind 
je op de offerte die je voorafgaand aan de plaatsing van de zonnepanelen in 
de mail hebt gekregen.

http://www.energieleveren.nl


Schoonmaken

Het zonnestroomsysteem is vrijwel onderhoudsvrij, maar wil je toch de  
zonnepanelen een keer grondig laten schoonmaken? Neem dan contact op 
met Greenchoice. 

MEER INFORMATIE OVER HET SYSTEEM

Wanneer de panelen al voor een langere periode op het dak liggen (langer 
dan 2 jaar), kunnen er verkleuringen ontstaan. Dit komt door UV-straling en is 
helaas niet tegen te gaan. De verkleuring komt voor bij alle zonnepanelen en 
zegt niets over het rendement van het systeem. De opbrengstgarantie blijft 
hier van kracht. 

Heb je schade aan je zonnepanelen dan kunnen wij je helpen. Allereerst vra-
gen wij je foto’s te maken van de punten die op jouw situatie van toepassing 
zijn:

• Een duidelijke foto van de schade;
• Een foto van het gehele paneel;
• Een foto van het paneel op redelijke afstand;
• Een foto van het hele systeem op het dak;
• Een foto van het type paneel (te vinden op het opleverdocument);
• Een kopie van de offerte (i.v.m. garanties).

Mogelijk zijn er kosten aan de oplossing verbonden wanneer de schade niet 
door ons is ontstaan. 

ZONNEPANELEN



Omvormer

De omvormer wekt alleen stroom op als de zon schijnt (bij daglicht). In de zo-
merperiode zal dit tussen 08:00 en 20:00 uur zijn. Houd er rekening mee dat 
dit in de winterperiode zal liggen tussen 10:00 en 17:00 uur. Na zonsonder-
gang zal de omvormer afslaan en geen brandende lampjes weergeven. 
 
Heb je een storing aan de omvormer? Dan vragen wij je om foto’s te maken 
van de volgende punten:

• Een duidelijke foto van de schade/error;
• Een duidelijke foto van het display;
• Een foto van het serienummer/label van de omvormer (deze vind je vaak op 
de zijkant van de omvormer);

• Een foto van de gehele omvormer;
• Een foto van de omvormer op redelijke afstand;
• Een foto van het type omvormer (dit is te vinden op de zijkant van de om-
vormer of op het opleverdocument);

• Een kopie van de offerte (i.v.m. garanties).

Kabels

Het kan wel eens voorkomen dat er, na installatie van het zonnestroomsys-
teem, een aanpassing buiten ons om gedaan wordt in de meterkast. Wij kun-
nen een eventuele storing die hieruit voortvloeit verhelpen, alleen vallen de 
kosten van dit bezoek buiten de garanties.



eindfactuur

Zodra we het ondertekende opleverdocument hebben ontvangen, maken we 
de eindfactuur voor je op. Deze ontvang je binnen +/- een maand per mail.

Heb je een growatt omvormer?

Dan moet je zelf een monitoringaccount aanmaken op server.growatt.com. Je 
kunt zelf een gebruikersnaam en wachtwoord instellen. Let op! Bewaar deze 
gegevens goed. Het kan zijn dat Growatt een update uitvoert op de website 
of de app. Dan vraagt deze opnieuw om je inloggegevens.

Voor de handleiding ga je naar: www.greenchoicezon.nl/documenten

Heb je een SolarEdge/enphase omvormer?

Dan ontvang je binnen 2 weken de inloggegevens van ons. 

Monitoring

Sla je persoonlijke inloggegevens goed op zodat je altijd kan blijven inloggen. 
Mocht je een storing hebben aan je zonnestroomsysteem, dan kan het zijn 
dat de medewerker om de inloggegevens vraagt. Zo kan hij/zij op afstand 
met jou meekijken.

Heb je problemen met de verbinding tussen je modem en de omvormer, dan 
kun je de verbinding herstellen met de geleverde handleidingen. Deze zijn 
ook te vinden op onze website.

https://www.greenchoicezon.nl/documenten/
http://www.greenchoicezon.nl/documenten


contact

Zijn er vragen die je niet hebt kunnen beantwoorden met behulp van dit informatieboekje? Neem dan contact met 
ons op via service@greenchoicezon.nl of bel 085 782 0051.

© 2020 Greenchoice Informatieboekje Zonnepanelen. Dit informatieboekje is bedoeld voor extern gebruik. Afbeel-
dingen, illustraties en teksten in dit boekje zijn niet rechtenvrij.

Nu de zonnepanelen op jouw dak liggen wijzen we je er graag op dat het verstandig is om te controleren of jouw 
opstalverzekering schade aan de zonnepanelen dekt. Je kunt daarvoor het beste navraag doen bij jouw verzekeraar. 
Vraag ook expliciet of stormschade wordt gedekt, want niet iedere maatschappij dekt deze schade.

Verzekering


