
Uw deelname aan Zon op Northgo definitief bevestigen via Zon op Nederland

Om uw lidmaatschap en deelname definitief te bevestigen voert u stap 4 uit van de  inschrijving. 
De stappen 1, 2 en 3 hebt u bij uw voorinschrijving al doorlopen. Sommigen hebben de stappen 2 
en 3 nog niet (helemaal) uitgevoerd; kijk a.u.b. uw gegevens na en maak ze compleet. Houd uw 
jaarnota onder handbereik, dat maakt het gemakkelijker.

U heeft tot 15 mei de tijd uw deelname te bevestigen.

Stap 1: Registeren als geïnteresseerde
U heeft zich al geregistreerd als geïnteresseerde door een account aan te maken bij Zon op 
Nederland en aan te geven in hoeveel certificaten u geïnteresseerd bent. Iedereen heeft deze 
stap al uitgevoerd.

Stap 2: Completeer uw persoonlijke gegevens.
Vul a.u.b  alle aanvullende gegevens in die nodig zijn. Welke gegevens nodig zijn vind u door 
de oranje buttons bovenaan uw gebruikerspagina te kiezen. Het gaat om uw persoonlijke 
gegevens en de gegevens van uw elektriciteitsaansluiting en uw energieleverancier.

Uw EAN-code kunt u opzoeken via het EAN-codeboek, maar kunt u ook vinden op uw 
jaarnota. Het EAN-codeboek geeft per adres twee EAN-codes, het gaat om de ‘EAN code 
aansluiting’.

Neemt u stroom af van Greenchoice en krijgt u de melding ‘U komt niet in aanmerking voor 
margevergoeding’? Dat klopt wanneer u een actiecontract hebt afgesloten. Actiecontracten zijn 
uitgesloten voor de margevergoeding.

Wilt u weten waarvoor we uw persoonlijke gegevens gebruiken? Lees de privacyverklaring van 
Zon op Northgo.

Stap 3: Word lid
Bevestig dat u lid wordt van de coöperatie door de laatste oranje button bovenaan uw 
gebruikerspagina te kiezen, ‘Lid worden van een coöperatie’. Kies de coöperatie ‘Zon op 
Northgo Coöperatie U.A.’.

Stap 4: Bevestig uw deelname
Tot slot bevestigt u uw deelname bij ‘Mijn inschrijvingen’. Dit kan zodra deze mogelijkheid is 
‘opengezet’ door Zon op Nederland.

Stap 4 heeft een einddatum. De einddatum voor Zon op Northgo is 15 mei 2019. Op die 
datum controleert het bestuur voor hoeveel certificaten definitief is ingeschreven. Tot en 
met stap 4 kunnen de deelnemers hun aantal certificaten namelijk nog wijzigen, dus pas na 
15 mei is het daadwerkelijke aantal bekend. Het bestuur wijst hierna de certificaten toe, 
zodat het juiste aantal certificaten voor het dak wordt uitgegeven.

http://zonopnorthgo.nl/zonopnorthgo-privacyverklaring.html
https://www.eancodeboek.nl/
https://www.zonopnederland.nl/gebruiker-mijn-inschrijvingen/
https://www.zonopnederland.nl/gebruiker-mijn-inschrijvingen/


Toewijzing gaat op volgorde van voorinschrijving met een maximum van 12 certificaten per 
deelnemer. Als u een maximum aantal heeft aangegeven hoger dan 12, hoeft u dat maximum
niet te wijzigen. Voor het restant dat nu niet toegewezen wordt, blijft u op de wachtlijst 
staan voor een volgend project.
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