
Deelname bevestigen via Zon op Nederland 
 

Om je deelname te bevestigen voer je stap 4 uit van de inschrijving. Voor Sporthal Houtkwartier kan 

dit vanaf 17 augustus 2018 tot 10 september 2018. 

Sommige deelnemers hebben stap 2 of 3 nog niet uitgevoerd. Dat moet eerst voordat je stap 4 kunt 

uitvoeren. 

 

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 via de knop ‘Inschrijven op een project’ op te geven in welk dak en in hoeveel 

certificaten je geïnteresseerd bent. Iedereen die mee kan doen met Sporthal Houtkwartier heeft 

deze stap al uitgevoerd. 

 

 Je kunt bovenaan de pagina altijd zelf je inschrijving wijzigen totdat je stap 4 hebt uitgevoerd.  

 

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. Het gaat 

om je persoonlijke gegevens, de gegevens over je elektriciteitsaansluiting en je energieleverancier 

die nodig zijn voor deelname. 

 

Let op! De EAN-code die gevraagd wordt kun je opzoeken via het EAN-codeboek. Er worden op die 

site per adres twee EAN-codes opgegeven. Kies ‘EAN code aansluiting’ (links).  

 

Let op 2! Neem je je stroom af bij Greenchoice en wordt toch gemeld ‘U komt niet in aanmerking 

voor margevergoeding’? Dat klopt als je een actiecontract hebt. Actiecontracten zijn uitgesloten voor 

de margevergoeding. Het heeft geen gevolgen voor jou als deelnemer. De coöperatie krijgt wel 

minder margevergoeding. 

 

 Je kunt bovenaan de pagina altijd zelf je gegevens wijzigen. 

 Weten waarvoor we je persoonlijke gegevens gebruiken? Lees het document ‘het gebruik van je 

persoonlijke gegevens’. 

 

Stap 3: Word lid 

Als derde bevestig je dat je lid wordt door de laatste oranje button bovenaan je gebruikerspagina te 

kiezen ‘Lid worden van een coöperatie’. Kies de coöperatie ‘Zon op Leiden Coöperatie U.A.’; deze 

vind je bovenaan in de lijst onder ‘In uw buurt’. 

 

Let op! In de statuten van Zon op Leiden staat dat het lidmaatschap pas actief wordt na bevestiging 

door Zon op Leiden zelf. Daarover krijg je na handmatige controle een extra mail. 

 

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! Stap 4 heeft een einddatum. Op die datum controleert het bestuur voor hoeveel certificaten 

definitief is ingeschreven. Tot en met stap 4 kunnen de leden hun aantal certificaten namelijk 

https://www.zonopnederland.nl/gebruiker-mijn-inschrijvingen/
https://www.zonopnederland.nl/gebruiker-mijn-inschrijvingen/
https://www.eancodeboek.nl/


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. 

 

De einddatum voor Zon op Leiden – Sporthal Houtkwartier is 10 september 2018. 

 

Bij Sporthal Houtkwartier is voor de volgende toewijzing van certificaten gekozen: 

Iedereen krijgt zeker het aantal certificaten waarvoor de deelnemers zich bij de nulmeting in juni 

2018 hebben ingeschreven. 

Is er voor meer certificaten ingeschreven dan beschikbaar? Dan wordt bij deelnemers die hun aantal 

certificaten hebben verhoogd dit aantal verlaagd. 

Is er voor minder certificaten ingeschreven dan beschikbaar? Dan worden alle certificaten 

toegekend. Vervolgens worden de deelnemers op de reservelijst aangeschreven. Zij kunnen zich 

alsnog inschrijven. 


