Handleiding ‘Hoe het online dossier van uw zonnepanelen
activeren bij netbeheerder Infrax?’

Futech Home/Ambachtstraat 19, 3980 Tessenderlo / Tel. +32 13 29 75 08 / BE 0541.398.669

Inleiding
Sinds kort fungeert uw netbeheerder als centrale dossierbeheerder van alles in verband met uw
zonnepaneleninstallatie. In deze handleiding lichten we aan de hand van een praktisch stappenplan toe hoe
u het online dossier van uw zonnepanelen (vermogen <10 kVA) kan activeren bij uw netbeheerder.

1. NETBEHEERDER BEPALEN
Vooraleer u aan de slag gaat, is het belangrijk dat u met
zekerheid weet wie uw netbeheerder is. Om dit op een
eenvoudige manier te bepalen, ontwikkelde Futech een handige
tool. Het enige wat u dient te doen is de postcode ingeven van
de locatie waar uw zonnepaneleninstallatie is gevestigd.
Link: http://www.futech.be/wie-is-uw-netbeheerder/
Is Infrax uw netbeheerder, ga dan naar stap 2. Is Eandis uw netbeheerder, maak dan gebruik van onze
handleiding voor Eandis-klanten.

2. GEPERSONALISEERDE EMAIL DOORLEZEN
Elke eigenaar van zonnepanelen met als netbeheerder Infrax krijgt vóór 22 december 2016 een
gepersonaliseerde email met logingegevens.
Indien u deze email nog niet ontvangen heeft, kan u voorlopig niets doen. Zit de email van Infrax wel al in
uw inbox? Volg dan onderstaand stappenplan. Zorg alvast dat u uw PVZ-nummer en uw ‘mb_nummer’ (uw
gebruikersnaam bij de VREG) bij de hand hebt.
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3. AANMELDEN ALS ‘I-KLANT’ BIJ INFRAX

Surf zoals in de gepersonaliseerde email van Infrax aangegeven naar het online aanmeldingsportaal van
Infrax. Dit kan u bereiken door hier te klikken of door volgende link in uw webbrowser te kopiëren:
https://mijn.infrax.be/nl/Authenticatie?ReturnUrl=https://mijn.infrax.be:443/ .
Heeft u reeds een account bij Mijn Infrax, meld u dan aan met uw emailadres en wachtwoord en ga
rechtstreeks naar stap 4 van deze handleiding. Indien u nog geen account heeft bij Infrax, dient u zich eerst
te registreren met uw emailadres.
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Na registratie bij Mijn Infrax ontvangt u onmiddellijk een bevestigingsmail. U dient deze binnen de 24 uur te
bevestigen door op ‘Registratie bevestigen’ te klikken.

Na het doorklikken komt u in het Mijn Infrax portaal terecht. Vul nu uw persoonlijke gegevens in en meld u
akkoord met de privacyverklaring en de gestelde voorwaarden door onderaan de wegpagina de box aan te
vinken. Klik vervolgens op ‘Versturen’.
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Vervolgens dient u uw registratie te bevestigen door op ‘Meld je aan’ te klikken.

4. INSTALLATIE(S) KOPPELEN OP MIJN.INFRAX.BE

Na het aanmelden bij Mijn Infrax dient u zoals in de gepersonaliseerde email van Infrax beschreven op ‘Mijn
lokale productie’ te klikken.
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Klik vervolgens op de link ‘Ik heb me in het verleden reeds aangemeld bij de VREG met mijn eID. Ik heb mijn
unieke code en login van Infrax bij de hand'.

Vervolgens dient u een viertal velden correct in te vullen.






Unieke code ontvangen van Infrax:
o Deze unieke code vindt u terug in de gepersonaliseerde email van Infrax
MB-nummer:
o Dit is uw gebruikersnaam bij de VREG, die altijd met ‘mb’ begint
Aantal installaties:
o Vul hier het aantal zonnepaneleninstallaties in uw eigendom in
PVZ-nummer:
o Het PVZ-nummer vindt u terug in de gepersonaliseerde email van Infrax
o Het PVZ-nummer begint steeds met ‘PVZ’, gevolgd door zes opeenvolgende cijfers
o Let op: indien u meer zonnepaneleninstallaties wenst te activeren, dient u voor elke
installatie een apart PVZ-nummer in te vullen

Controleer uw gegevens en klik vervolgens op ‘Zonnepanelen migreren’.
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Hierna krijgt u volgende melding: ‘We hebben de aanvraag om je bestaande installatie(s) over te brengen
naar Infrax goed ontvangen. Wij verwerken op dit moment deze vraag. Je kan de zonnepanelen verder
online beheren via mijn.infrax.be zodra de verwerking is afgerond.’
Uw activatie is met andere woorden voltooid. In stap 5 lichten we toe hoe u de meterstanden van uw
groenestroommeter kan doorgeven. Dit is vooral interessant voor eigenaars van zonnepanelen die
geplaatst werden vóór 15 juni 2015 en bijgevolg in aanmerking komen voor groenestroomcertificaten.

5. MEETPUNTEN ZONNEPANELEN INGEVEN
Klik binnen Mijn Infrax op ‘Mijn lokale productie’. Vervolgens dient u in onderstaand menu op ‘Details
bekijken & wijzigingen melden’ te klikken.
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Kies in onderstaand menu voor de optie ‘Meterstand doorgeven’.

Tenslotte dient u in onderstaand menu de datum van de nieuwe meterstand in te geven, alsook de
bijhorende meterstand van uw groenestroommeter. Verder bent u vrij om eventuele opmerkingen aan uw
ingave toe te voegen.
Klik vervolgens op ‘Meterstand bewaren’ om uw ingave te registreren.
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Maak tenslotte zeker voldoende tijd vrij om het nieuwe Mijn Infrax portaal wat beter te leren kennen door
eerst op 'Mijn lokale productie' en vervolgens op 'Details bekijken & wijzigingen melden' te klikken.
In dit detailmenu vindt u, naast de mogelijkheid om meterstanden van uw groenestroommeter in te geven,
onder meer uw meterstanden uit het verleden, uitgevoerde betalingen voor groenestroomcertificaten, uw
premieprogramma, facturatiegegevens,...
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6. CONTACT
Bijkomende vragen of opmerkingen bij de aanmelding van uw zonnepaneleninstallatie bij Eandis? Aarzel
niet de experts van Futech Home te contacteren via onderstaande gegevens.
Futech Home bvba
Ambachtsstraat 19
3980 Tessenderlo
Tel: +32 13 29 75 08

Email: info@futech.be
Website: http://www.futech.be
Mijn Futech: http://mijn.futech.be
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