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  Afspraak
  Samen plannen we 

een afspraak zodat een adviseur 

ter plaatse uw wensen en de 

mogelijke oplossingen komt 

bespreken.

  Offerte  

                      U ontvangt een voorstel 

op maat, inclusief technische fiches en 

garantievoorwaarden van de materialen.

Interesse in 
zonne-energie?

Vul het contactformulier in:

www.insaver.be

Mail naar:

aanvragen@insaver.be

Bel naar:

011 81 20 88

STAP

04  Planning
  Nadat uw dossier volledig en 

klaar is, wordt u telefonisch gecontacteerd 

met een voorstel tot montagedatum.
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03  Validatie dossier
  Uw dossier wordt zowel            

administratief als technisch nagekeken.

Wij houden u op de hoogte van de 

voortgang.
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05  Installatie
  Onze plaatsers en 

elektriciens geven u graag een woordje 

uitleg over uw zonnepanelen installatie.



www.insaver.be

info@insaver.be

Europark 1008

3530 Houthalen-Helchteren
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  Monitoring
  Uw omvormer wordt 

online geregistreerd zodat u uw 

energieproductie/-opslag kan

opvolgen. We bezorgen u de login- 

gegevens en extra informatie over de 

werking van uw installatie.

  Keuring
  Na de plaatsing vragen 

we de keuring van uw installatie aan en 

bezorgen we u het ééndraadschema.  

De keurder neemt zelf contact met u op 

en komt nadien ter plaatse.

  Net- 
  beheerder
Na de keuring ontvangt u van 

ons het stappenplan hoe u uw 

zonnepanelen en/of batterij 

moet aanmelden bij Fluvius. 

U bent verplicht dit te doen 

binnen 30 dagen na keuring!

Heeft u hierover vragen?

Fluvius: 078 35 35 34

De aanwezigheid van 

een digitale meter is 

een voorwaarde voor de 

premieaanvraag!

TIP

STAP

08

  Premie- 
  aanvraag
We bezorgen u per mail 

de nodige documenten en 

instructies om uw premies te 

kunnen aanvragen.

Vanaf 2023 loopt de 
premieaanvraag voor zowel 
zonnepanelen als een batterij 
via Fluvius.

RESCERT-nummer Insaver: 

00866

  Facturatie
  U ontvangt uw factuur per 

mail de week na installatie. 

We vragen u om deze zo snel mogelijk 

te betalen zodat we met de volgende 

stappen verder kunnen gaan.

Ook U speelt een 
cruciale rol in dit proces!
1. Houd rekening met de stappen

2. Houd uw telefoon/mailbox in de gaten

3. Lees aandachtig de mails/documenten 

die we bezorgen

Vragen? Wij staan altijd ter beschikking!


