
 
 

Handleiding aanmelding PV-installatie 

Om de zonnepanelen aan te melden, dient er een online formulier ingevuld worden op de website van 
Fluvius. U dient te surfen naar deze url: https://www.fluvius.be/nl 

Daarna komt u terecht op de hoofdpagina van Fluvius.  

Hier dient u te kiezen voor ‘Meld je zonnepanelen aan’ 

 

 

Op het volgende tabblad dient u de postcode van uw stad / gemeente in te vullen: 



 
 

 

Na het ingeven van de postcode, kan de stad / gemeente aangeduid worden. Daarna klikt u op de knop 
zonnepanelen aanmelden.  

Hierna komt u op volgende pagina terecht: 

 

Hier dient u de optie ‘Melding lokale productie ≤ 10 kVA’ aan te duiden.  



 
 

Na het aanklikken van deze optie, komt onderstaand beeld tevoorschijn. Hier dient u nogmaals de 
postcode van uw stad / gemeente in te geven. Wanneer er op de zoekknop gedrukt wordt, komt uw 
stad / gemeente tevoorschijn.  

  



 
 

Na het bevestigen, volgt automatisch het volgende tabblad. Hier dient de EAN-code van de 
elektriciteitsmeter ingevuld worden. Dit is terug te vinden op het keuringsverslag van de 
zonnepanelen.  

 

Na het zoeken van de EAN-code, geeft Fluvius uw exacte adres weer als extra controle.  
Wanneer het correcte adres weergegeven wordt, dient u op de knop ‘verder’ te drukken.  

 

  



 
 

Vervolgens komt u in een tabblad terecht waar u de technische gegevens van de installatie dient in te 
vullen. Deze technische gegevens zijn terug te vinden op het keuringsverslag, dat eveneens in het 
digitaal dossier verstuurd werd.  

  



 
 

Hierbij wat extra uitleg over de in te vullen gegevens: 

• Aantal zonnepanelen:  
o Hier dient u, zoals de in de titel ook vermeld wordt, het aantal zonnepanelen in te 

geven.  
• Totaal piekvermogen panelen 

o Hiermee wordt het totaal vermogen van de installatie vermeld. Dit kan berekend 
worden door het aantal panelen te vermenigvuldigen met het vermogen van één 
zonnepaneel.  

o Bv. U heeft 10 zonnepanelen van 355 Wp geplaatst, dan is het totaal piekvermogen 
van de installatie 10 x 355 = 3550 Wp. Aangezien dit in kW moet vermeld worden, 
dient u dit getal nogmaals door 1000 te delen. Hierdoor wordt er een waarde van 3,55 
kWp bekomen.  

o Dit staat tevens ook op het keuringsverslag vermeld.  
• Maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) 

o Dit is het maximaal schijnbaar vermogen van de omvormer.  
o Dit staat zowel op de zijkant van de omvormer, alsook op het keuringsverslag.  
o Opgelet: dit wordt uitgedrukt in kVA, dit is dus niet gelijk aan kW 

• Groenestroom meterstand bij Arei-keuring 
o Dit dient niet ingevuld te worden 

• Datum indienstname 
o Deze datum is de datum die op het keuringsverslag vermeld staat 
o Opgelet: dit is niet de datum dat de zonnepanelen bij u geïnstalleerd zijn 

• Is de installatie een suntracker 
o Hier dient er nee ingevuld te worden.  
o Een suntracker is een installatie dat met de zon kan meebewegen. Aangezien dat de 

installatie op het dak of in de tuin geplaatst is, is dit niet mogelijk. 
• Komt uw installatie in aanmerking voor GSC? 

o Hier dient er nee aangeklikt te worden.  
o Installaties hebben tegenwoordig geen recht meer op groenestroomcertificaten.  

• Bent u reeds in het bezit van een PVZ-nummer?  
o Deze vraag is enkel van toepassing bij een uitbreiding van een bestaande installatie 

§ Indien nieuwe installatie: Nee 
§ Indien een uitbreiding op een bestaande installatie: Ja + PVZ-nummer 

doorgeven 

Wanneer alles ingevuld is, klikt u op ‘verder’.  

 

  



 
 

Na het invullen van de technische gegevens dient u een verklaring in verband met de lokale productie 
aan te duiden. Om hiermee akkoord te gaan, dient u enkel het vakje recht onderaan het scherm aan 
te duiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer deze verklaring aangeduid is, kunt u verder naar het volgende tabblad.  

In het volgende tabblad dient u enkele documenten vanuit het digitaal dossier op het portaal up te 
loaden. Hier dient u de volgende documenten up te loaden: 

• Keuringsverslag van de installatie 
• Eendraadschema van de installatie 
• C10/11 (dit document toont aan dat de installatie conform is aan de Synergridlijst) 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Vervolgens dient de laatste stap van de aanmelding nog te gebeuren. In deze vensters dient u zowel 
uw persoonlijk gegevens in te vullen, alsook onze gegevens (gegevens van de installateur).  

In het eerste venster dient u uw gegevens in te vullen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het invullen van uw gegevens dient u in het volgende venster onze gegevens in te vullen.  

  



 
 

Hierbij de in te vullen contactgegevens: 

• Bedrijf 
• Naam bedrijf: Advenso bvba 
• KBO-nummer: 0887 165 661 
• BTW-plichtig: Nee 
• Telefoonnummer: 050 70 34 33 
• E-mailadres: info@advenso.be  
• Straatnaam: Gistelsteenweg 
• Huisnummer: 475 
• Busnummer: c 
• Postcode + Gemeente: 8490 Jabbeke 
• Land: België 

Na het invullen van zowel uw persoonlijke als onze gegevens, dient u enkel nog de gegevens van de 
eigenaar in te vullen.  

Eerst dient u aan te duiden als u reeds over een gebruikersnaam en wachtwoord beschikt. Bij een 
nieuwe installatie dient u hier ‘Nee’ aan te duiden, voor een uitbreiding dient u hier ‘Ja’ op aan te 
duiden.  



 
 

Daarna kunt u voor het invullen van de gegevens op de knop ‘gegevens overnemen van de aanvrager’. 
Zo worden uw gegevens automatisch overgenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Na het invullen van dit venster, kunt u indien nodig in het volgende venster nog extra opmerkingen 
plaatsen.  

 

Wanneer u op verder klikt, komt er een algemene samenvatting van de ingevulde gegevens 
tevoorschijn. Indien alles correct ingevuld is, dient u deze te bevestigen.  

Na het bevestigen ontvangt u van Fluvius een automatische mail met de bevestiging van uw aanvraag. 
Na een bepaalde tijd ontvangt u ook een G-nummer. Aan de hand van dit nummer kunt u de status 
van uw aanmelding opvolgen.  

 


