
Aanmelden PV-installatie MET batterij bij Fluvius 
 

Beste klant, 

U heeft onlangs zonnepanelen met thuisbattterij geïnstalleerd. Dit betekent dat Fluvius hiervan op 

de hoogte gebracht moet worden binnen de 30 dagen na keuring. Het aanmelden van uw 

zonnepanelen met batterij is één van de voorwaarden om een premie aan te vragen. 

MR Group legt u met plezier uit welke stappen u hiervoor moet doorlopen. 

 

1. Account aanmaken bij Fluvius 

 
Om uw zonnepanelen en batterij te kunnen aanmelden bij Fluvius moet u eerst een persoonlijk 

account aanmaken. 

Surf hiervoor naar: https://www.fluvius.be/nl/veelgestelde-vragen/mijn-fluvius/aanmelden  

Heeft u al een account op Mijn Fluvius?  

 
Log in via jouw gekozen inlogmethode zoals hieronder afgebeeld. 

Heeft u nog geen account? 

 
Maak een account aan via een eID met kaartlezer of via Itsme.  

Heeft u moeilijkheden bij het aanmelden en/of aanmaken van een account?  

 
Contacteer Fluvius via 078 35 35 34 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fluvius.be/nl/veelgestelde-vragen/mijn-fluvius/aanmelden


2. Installatie aanmelden 
 

Groene stroom 

 
Eenmaal ingelogd op uw persoonlijk account klikt u op de knop ‘Groene Stroom’ in de navigatiebalk. 

 

Vervolgens klikt u op ‘Nieuwe installatie melden’ 

 

In het overzicht hieronder geven ze aan welke documenten u nodig zal hebben tijdens de 

aanmelding. Deze documenten hebt u van ons ontvangen per mail.  

Uw EAN-code kan u steeds terugvinden op uw elektriciteitsfactuur. Dit begint steeds met ‘54144’ en 

bestaat uit 18 cijfers. 

 

Vul een persoonlijk e-mailadres in naar keuze voor verdere communicatie met Fluvius: 

 

 



Vul uw EAN-code in van uw elektriciteit. 

Uw EAN-code kan u steeds terugvinden op uw elektriciteitsfactuur. Dit begint steeds met ‘54144’ en 

bestaat uit 18 cijfers. 

 

 

Selecteer het type van de aan te melden installatie. In dit geval is dit zonne-energie, gevolgd door 

zonnepanelen. 

 

Vul onderstaande velden correct in aan de hand van uw persoonlijk keuringsverslag.  

 

Het BTW-nummer van de keuringsdienst ACEG geven we u alvast mee BE0846351031 

OPGEPAST: bij het gebruik van spaties, punten of komma’s. 

Datum indienstname en datum keuring zijn identiek!  

Dit kan u linksboven terugvinden op de 1ste blz. van uw keuringsverslag 

Het keuringsverslagnummer of 

rapportnummer kan u terugvinden in 

de rechterbovenhoek op de  

1ste blz. van uw keuringsverslag 



 

Klik op bevestigen op het opgegeven BTW-nummer te valideren 

 

Vink aan dat het keuringsattest positief en geldig is en Ga Verder 

 

Vul de gevraagde details in van uw omvormer(s). Dit kan u terugvinden op de 2e pagina (midden) van 

uw keuringsverslag. 

 

 

 

Heeft u meerdere omvormers geplaatst? Voeg elke omvormer op dezelfde manier toe door op de 

knop ‘omvormer toevoegen’ te klikken: 

 

 

 

Deel uw Smax door 1000 om uw kVa correct in 

te vullen: 3680/1000=3,68 

LET OP: een punt i.p.v. komma of een 

overbodige spatie kan een foutmelding geven! 



Vink de verklaring aan en ‘Ga verder’ 

 

 

Vul de gevraagde details in van uw zonnepanelen. Dit kan u terugvinden op de 2e pagina (midden) 

van uw keuringsverslag. 

 

 

 

Heeft u zonnepanelen geplaatst met verschillende piekvermogens per paneel? Voeg elk soort 

zonnepaneel op dezelfde manier toe door op de knop ‘zonnepaneel toevoegen’ te klikken: 

 

 

Klik op ‘Ga verder’ 

 

Duid aan wat voor u van toepassing is. Bij een nieuwwoning ifv EPB is het antwoord ‘JA’. 

 



Klik op ‘Ga verder’ 

 

Heeft u zonnepanelen met thuisbatterij geïnstalleerd? Klik op ‘JA’ 

 

Vul de gevraagde details in van uw thuisbatterij. Dit kan u terugvinden op de 2e pagina (midden) van 

uw keuringsverslag. 

 

 

Vink de verklaring aan: 

 

Batterijomvormer 
 

Duid aan of er voor de thuisbatterij een extra omvormer werd bijgeplaatst: 

A) Heeft u een HUAWEI batterij OF een AFORE 3.0 omvormer OF een AFORE 5.0 omvormer : 

kies voor ‘NEE’ 

 

Identiek aan keuringsdatum die u eerder heeft ingevuld 

Dit is de opslagcapaciteit van uw batterij 



B) Heeft u een SOLAX batterij OF een ENPHASE batterij of een AFORE 3.6 omvormer: Kies voor 

‘JA’ 

 

Vul de details in van deze aparte omvormer aan de hand van uw keuringsverslag. 

 

Duid de verklaring aan 

 

Klik op ‘Ga verder’ 

 

Klik op ‘een installateur’ 

 

Vul het BTW-nummer in van MR Group: BE0842496864 

 

OPGEPAST: bij het gebruik van spaties, punten of komma’s. 

 

 

 

 

 

 



Bevestig het BTW-nummer 

 

Vul ons mailadres in: info@mrgroup.be 

 

Upload alle gevraagde documenten toe. Deze documenten kreeg je van ons via mail. 

- Keuringsattest = Keuringsverslag conform *** 

- Eendraadschema = PDF document beginnend met uw adres (2e PDF document) 

- Gelijkvormigheidsattest = Synergrid attest *** 

 

Duid alle vinkjes aan en druk op ‘Bevestigen en Verzenden’ om uw aanmelding definitief in te 

dienen. 

 

 

Uw zonnepanelen met thuisbatterij werden succesvol aangemeld bij Fluvius. 

mailto:info@mrgroup.be

