
 
 

Vragen over het aanmelden van uw ZONNEPANELEN en/of BATTERIJ bij 

Fluvius?  

Kort na het plaatsvinden van de keuring, ontving u een e-mail ‘Aanmelden PV installatie + info 

premie’ en/of ‘Aanmelden BATTERIJ + info premie’, komende van Davina (davina@mrgroup.be) 

In deze e-mail vindt u onder puntje 1 alle nodige informatie om de zonnepanelen en/of batterij aan 

te melden. Deze e-mail bevat ook alle documenten die u nodig zal hebben tijdens de aanmelding. 

Voor zowel de zonnepanelen als de batterij werd een handleiding in de e-mail toegevoegd waar elke 

gestelde vraag bij Fluvius overlopen wordt met extra info waar u het antwoord in uw documenten 

kan terug vinden. 

Vindt u alsnog geen antwoord in de e-mail alsook niet in de handleiding? Bel Fluvius op het nummer 

070 35 35 34 

Extra tips: 

- AEREI Keuring = Keuringsverslag (eerste document in de e-mail) 

- Attest van de omvormer = ‘Synergrid attest xxx’ 

- Certificeringsnummer van de aannemer = 01072 

- Totaal piekvermogen van de installatie = (aantal panelen x WP per paneel) : 1000 

U kan deze info terug vinden op het keuringsverslag op de 2e pagina, zie vb. 

Vergeet niet om het omcirkelde cijfer te delen door 1000 (!) 

 
- MAX. AC vermogen van de omvormer = Pac. Max OF Smax (VA) : 1000 

U kan deze info terug vinden op het keuringsverslag op de 2e pagina, zie vb. 

Vergeet niet om dit getal te delen door 1000 (!) 

 
OF 
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Vragen over het aanvragen van uw PREMIE voor de ZONNEPANELEN? 

Kort na het plaatsvinden van de keuring ontving u een e-mail ‘Aanmelden PV installatie + info 

premie’ komende van Davina (davina@mrgroup.be) 

In deze e-mail vindt u ALLE informatie, documenten en stappenplan om de premie van zonnepanelen 

te kunnen aanvragen. 

Van zodra u het G-nummer van Fluvius ontvangen heeft, kan u de premie van de zonnepanelen 

aanvragen. 

OPGEPAST: het kan zeker 6 tot 8 weken duren vooraleer Fluvius u het G-nummer doorstuurt. 

Hou tijdens het aanvragen van deze premie bovengenoemde email bij de hand. Daar vindt u alle 

nodige documenten die u van ons, de installateur nodig heeft. Keuringsverslag, facturen,…  

Extra tip: 

- Certificeringsnummer van de aannemer = 01072 
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Vragen over het aanvragen van uw PREMIE voor de BATTERIJ? 

Kort na het plaatsvinden van de keuring ontving u een e-mail ‘Aanmelden BATTERIJ + info premie’ 

komende van Davina (davina@mrgroup.be) 

In deze e-mail vindt u ALLE informatie, documenten en stappenplan om de premie van batterij te 

kunnen aanvragen. 

OPGEPAST sinds 1 november 2021 is er een nieuwe verklaring op eer, lees onderstaande informatie 

aandachtig door: 

1/ U ontving VOOR 1 november 2021 de email ‘Aanmelden BATTERIJ + info premie’  

U kan de premie van de thuisbatterij nog aanvragen met de reeds toegestuurde ‘Verklaring op eer’. 

MAAR deze moet gebruikt worden in combinatie met het ‘Attest van Fluvius’.  

Hoe u het attest van Fluvius kan bekomen, vindt u in de email ‘Aanmelden BATTERIJ + info premie’ bij 

puntje ‘3. Aanvragen attest’. (zie voorbeeld hieronder) 

 

Het aanvragen van dit attest duurt ongeveer 2 minuten. Zorg ervoor dat u uw G-nummer of PVZ-

nummer bij de hand heeft. Heeft u dit nummer niet meer? Vraag het telefonisch op bij Fluvius. 

Na aanvraag van dit attest bij Fluvius ontvangt u binnen de 2 werkdagen het attest van Fluvius. 

Na ontvangst van het attest van Fluvius kan u samen met de reeds toegestuurde ‘Verklaring op 

eer’ uit de email ‘Aanmelden BATTERIJ + info premie’ de premie van de thuisbatterij aanvragen. 

Hou tijdens het aanvragen van deze premie bovengenoemde e-mail bij de hand. Daar vindt u alle 

nodige documenten die u van ons, de installateur nodig heeft. Keuringsverslag, facturen,…  

 

2/ U ontving NA 1 november 2021 de email ‘Aanmelden BATTERIJ + info premie’  

U ontving van ons de meest up-to-date info over de nieuwe ‘Verklaring op eer’. 

Na ontvangst van het ondertekende document ‘verklaring op eer premie thuisbatterij’ DOOR de 

klant kunnen wij u de nieuwe verklaring op eer, geldend VANAF 1 november toesturen. 

Indien u deze ondertekend instuurt VOOR 23/12/2021 kunnen wij u nog tijdig de ‘Verklaring op eer’ 

bezorgen om de premie van de thuisbatterij dit jaar aan te vragen. 

Eénmaal u de ‘Verklaring op eer’ van ons ontving, kan u onmiddellijk de premie van de thuisbatterij 

aanvragen. 
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Ik heb mijn premie BATTERIJ aangevraagd, maar ik ontving een e-mail van 

VEKA dat mijn dossier niet volledig is 

We raden aan om de e-mail van VEKA goed na te lezen en onze e-mail ‘Aanmelden BATTERIJ info 

premie’ ook even na te lezen. Alle nodige documenten werden u namelijk toegestuurd in deze 

e-mail. 

Veel voorkomende opmerking van VEKA: 

1/ Uit de e-mail zou blijken dat onze factuur/facturen niet volgens de regels zijn opgemaakt.  

 

Onze facturen zijn wel degelijk volledig correct opgesteld volgens de spelregels van VEKA. 

Wat moet ik doen? 

- Check even de e-mail ‘Aanmelden BATTERIJ + info premie’  

- Indien hier 2 facturen werden toegevoegd: één factuur voor de zonnepanelen en één factuur 

voor de batterij is de kans groot dat slechts één van de 2 facturen werd toegevoegd tijdens 

de premie aanvraag. Het is van uiterst belang dat beide facturen worden toegevoegd, gezien 

op de factuur van de zonnepanelen de HYBRIDE omvormer vermeld staat.  

 

➔ In dit geval voegt u best nogmaals de 2 facturen APART toe via de meegestuurde link.  

Idealiter plaatst u in het tekstvak: 

o factuur xxx bevat de info en prijs van de BATTERIJ 

o factuur xxx bevat de info en prijs van de ZONNEPANELEN waar ook de HYBRIDE 

omvormer en prijs vermeld staat 

 

- Heeft u daadwerkelijk de 2 facturen samen gevoegd tot één PDF en kreeg u alsnog de 

opmerking dat de factuur niet voldoet. De kans is groot dat ze bij VEKA niet naar beneden 

gescrold hebben in uw PDF document en slechts één factuur nagezien hebben. 

 

➔ In dit geval voegt u best nogmaals de 2 facturen APART toe via de meegestuurde link.  

Idealiter plaatst u in het tekstvak: 

o factuur xxx bevat de info en prijs van de BATTERIJ 

o factuur xxx bevat de info en prijs van de ZONNEPANELEN waar ook de HYBRIDE 

omvormer en prijs vermeld staat 


