melding van de verandering van eigenaar van
zonnepanelen met een vermogen van > 10 kW
Gebruik dit formulier om aan Fluvius te melden dat de eigenaar van een bestaande installatie van zonnepanelen met een vermogen
groter dan 10 kW wijzigt. Eventuele groenestroomcertificaten dienen aan een andere partij uitbetaald te worden. De vorige en de
nieuwe eigenaar van de zonnepanelen vullen dit formulier samen in. In geval van overlijden vult enkel de nieuwe eigenaar (erfgenaam)
dit formulier in.

Reden van eigendomsoverdracht
Het gebouw of bedrijf is verkocht, samen met de zonnepanelen.
Door overlijden van de eigenaar.
Andere reden:

Gegevens van de zonnepanelen
Installatienummer
(Het installatienummer is een uniek kenmerk van uw installatie. Het begint met ‘PV’ of ‘G’)

Straat: 		
Postcode:

Huisnummer:

Bus:

Gemeente:

Maximaal AC-vermogen omvormers

kW

Totaal Piekvermogen zonnepanelen

kWp

Verhuizen de zonnepanelen naar een andere locatie?
neen
ja, noteer hier de gegevens en de EAN-code van dit nieuwe adres:
Straat: 		
Postcode:

Huisnummer:

Bus:

Gemeente:

EAN-code: 5 4 1 4

Gegevens van de vorige eigenaar
Voornaam 		

Achternaam

Bedrijfsnaam*		

KBO nummer*

Huidig adres

Postcode

Gemeente

Telefoonnummer

E-mailadres

Huisnummer

Rekeningnummer waarop Fluvius eventuele certificaten van vóór de eigendomsoverdracht mag uitbetalen:
IBAN

*indien van toepassing
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Straat			

Gegevens van de nieuwe eigenaar
Voornaam 		

Achternaam

Bedrijfsnaam*		

KBO nummer*

Het bedrijf is btw-plichtig:

ja

neen

Straat			
Postcode

Gemeente

Telefoonnummer

E-mailadres (verplicht)

Huisnummer

Rekeningnummer:
IBAN
Wanneer de installatie van zonnepanelen recht heeft op groenestroomcertificaten dien je aan te geven of je deze
automatisch wenst te verkopen aan de netbeheerder.
Ja, ik wens de certificaten automatisch te verkopen aan Fluvius aan de vastgelegde minimumsteun.
.

Ik heb al een account/gebruikersnaam bij Fluvius:

.

Ik heb nog geen account/gebruikersnaam bij Fluvius

Neen, ik wens de certificaten niet automatisch te verkopen aan Fluvius en zal deze zelf op de markt aanbieden.

Productiemaand eigendomsoverdracht
maand

jaar

Groenestroomcertificaten worden altijd toegekend per maand. Het is niet mogelijk de eigendom over te dragen in het midden van de
maand. Eventueel kunnen de betrokken partijen een onvolledige maand onderling vereffenen.

Bij te voegen bewijsstukken (indien van toepassing)
Bij overlijden van de vorige eigenaar: voeg een afschrift van de akte van overlijden bij dit formulier. Je kan deze akte
opvragen bij de burgerlijke stand van de gemeente.
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Bij verkoop of echtscheiding: indien het niet mogelijk is om dit formulier met beide partijen te ondertekenen, voeg je
een kopie van de volledige, definitieve en ondertekende koop- of scheidingsakte toe

Ondertekening door vorige en nieuwe eigenaar
Ik verklaar op erewoord dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid ingevuld zijn en ik ben ervan op de hoogte dat
Fluvius de zonnepanelen op elk moment kan komen controleren.
Ik verbind me ertoe Fluvius onmiddellijk op de hoogte te brengen wanneer mijn gegevens wijzigen. Ik ben ervan op de
hoogte dat het niet naar waarheid invullen van dit formulier aanleiding kan geven tot de schorsing of intrekking van de
beslissing tot toekenning van groenestroomcertificaten of tot sancties overeenkomstig artikel 13.2.1, 1° en artikel 13.3.1
van het Energiedecreet.
Vorige eigenaar

Nieuwe eigenaar

Datum:

Datum:

Naam en handtekening

Naam en handtekening

Vorige eigenaar

Nieuwe eigenaar

Indien de vorige eigenaar overleden is, hoeft de erfgenaam het gedeelte bij ‘vorige eigenaar’ niet te ondertekenen.

Aan wie en wanneer bezorg je dit formulier?
Na ondertekening door beide partijen stuur je dit formulier per e-mail naar zonnepanelen@fluvius.be of per post naar
Fluvius – Uniek Loket en Premies – Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle. Zodra Fluvius de wijziging heeft geregistreerd,
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wordt de nieuwe eigenaar hierover geïnformeerd.

