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Introductie 
Alles over het deelnemersportaal 

 

Mededelingen vooraf   
Deze handleiding is geschreven voor het gebruik van het deelnemersportaal  
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Hoe werkt het deelnemersportaal? 
U heeft toegang gekregen tot uw eigen omgeving binnen 

onze administratie. Hiervoor heeft u een eenmalige 

activatie log-in gekregen.  

 

Er wordt gebruik gemaakt van het e-mail adres dat bij 

ons als primair/hoofd e-mail adres in onze administratie 

staat. Nu kunt u hier uw eigen wachtwoord invoeren. Dit 

wachtwoord komt niet in ons systeem te staan. Als u het 

wachtwoord bent vergeten, kunt u via “Wachtwoord 

vergeten” een nieuw wachtwoord aanvragen. 

 

Als u inlogt, komt u binnen op uw gedeelte van onze 

administratie.  

 

 
 

U komt uit op uw contactgegevensscherm. Uw naam staat in de cirkel en hieronder staan 

uw gegevens. Als deze niet correct of volledig zijn, kunt u gebruik maken van de wijzig-

knop onderaan. Daarna dient u de aanpassing op te slaan (of te annuleren) ook onderaan 

de pagina. Ook dient u hier als nog een vinkje te zetten bij het privacy beleid. 

 

Via de Menu balkjes komt u bij het uitval 

scherm. Nu kunt u kiezen voor de mogelijkheid 

“Inschrijven projecten” 
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Inschrijven in projecten 

Op deze pagina ziet u voor welke projecten u zich zou kunnen inschrijven. Als u op het 

project klikt ziet u de gegevens van het project. 

Via het linkje krijgt u meer informatie over het project. Deze informatie staat ook op 

onze website. 

Nu gaat u daadwerkelijk naar inschrijven 

 

U vult uw (geschatte) jaarverbruik in: 
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Daarna volgen een aantal vragen die alleen ingevuld dienen te worden als u OOK 

zonnepanelen op eigen dak heeft liggen. 

 

Direct hieronder staat het standaard advies om voor maximaal 80% van uw 

energieverbruik te participeren.  

 

 

 

 

Zie de 80% vs 90% redenering in onze rekenmodule uitleg. 

80% regel vs 90% regel 

Het rekenmodel geeft een goede indicatie voor het aantal participaties om deel te 

nemen. Toch wijzen we u erop dat u het hoogste rendement op de investering 

behaald als u volledig gebruik kan maken van de postcoderoosregeling.  

Uw energieverbruik per jaar, voor de aankomende 15 jaar, dient hoger te 

zijn dan het aantal zonnepanelen, dat de waarde van uw investering 

vertegenwoordigen, per jaar aan duurzaam opgewekte kWh zouden 

kunnen produceren. 

Om een hele veilige marge aan te houden, wordt er door veel energie coöperaties 

gerekend met 80% van het benodigd aantal zonnepanelen. Wij zijn echter van 

mening dat u dan veel subsidie mis zou kunnen lopen. Een percentage van 90% 

zou ons inziens beter passen. Maar hieronder worden nog een aantal zaken 

benoemd die u mee dient te nemen in uw berekening. 

Uw (geschatte) jaarverbruik geeft als advies: 

Een maximaal aantal participaties. Dit is een advies………. 

Uw gewenste aantal participatie kunt u hier aangeven: 

Meer informatie over het aantal participaties kunt u lezen in de participatie brochure. 
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Gegevens controleren 

 

Hier controleert u nogmaals de gegevens. U kunt ze hier nog wijzigen. 

Daarna kunt u 

 

 

U kunt hier de linkjes gebruiken om de voorwaarden en de projectinformatie goed door 

te lezen. U moet ook hier de vinkjes zetten.  

Het inschrijfformulier 

 

Het inschrijfformulier is opgebouwd uit de gegevens van de coöperatie en het lid, het 

door u gewenste aantal participaties en de voorwaarden. 
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Bevestiging inschrijving 
 

 

Hiermee bevestigd u uw inschrijving. 

 

 

 

Bevestigingsmail in uw mailbox: 
 

 

Uw inschrijfformulier is als PDF bij deze bevestiging e-mail toegevoegd, zodat u die zelf 

kunt uitprinten en/of opslaan in uw administratie. 

 

 

 

  


