
 
 

Gefeliciteerd, u ontvangt stroom van eigen dak! 
Dit is goed voor het milieu én uw portemonnee.
Op de achterkant leest u wat u nog moet weten. 

Heeft u nog vragen? 
Op onze website www.lens-energie.nl vindt u een pagina met veelgestelde vragen.
 
Staat uw vraag hier niet tussen? 
Bel dan gerust naar LENS 085 - 7430230 of mail naar klantenservice@lens-energie.nl

Uw woning is voorzien
van zonnestroom!



Wat moet u nog weten:

     Wij melden u aan bij energieleveren.nl om uw netwerkbeheerder te laten  

 weten dat u gebruikmaakt van zonnestroom. De netwerkbeheerder  

 controleert of uw energiemeter geschikt is voor het terugleveren van 

 stroom. Mocht dit niet het geval zijn dan nemen zij contact met u op. 

 

     In de meterkast hangt een sticker met informatie over het zonnesysteem.

 

     Om het zonnesysteem in werking te stellen, moet de schakelaar in uw  

 meterkast omhoog staan.

Voorschot verlagen

     U kunt ervoor kiezen om uw huidige voorschot bij uw energieleverancier  
 onveranderd te laten. In dat geval krijgt u aan het eind van het jaar een mooi
  bedrag terug. Wilt u dit voorschot liever nu al verlagen en direct profiteren 
 van een besparing? Dat kan! Neem hiervoor contact op met uw  
 energieleverancier. 
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De installatie zal bij u plaats vinden op:

Vergeet u uw afspraak niet? 

Huisnummer:



We komen bij u langs.

Op uw wooncomplex worden zonnepanelen  
geïnstalleerd en alle woningen worden hier-
op aangesloten.

Uw medewerking

Wij (en uw buren) hopen van harte op uw 
medewerking. Wanneer u niet thuis bent, 
dan kunnen we uw boven- en/of onder- 
buren ook niet aansluiten. Wanneer u moet 
werken en geen vrij kan krijgen, dan kunt u 
uw sleutel eventueel ook bij uw buren ach-
terlaten. Wellicht is het zelfs mogelijk dat 
een vriend of familielid namens u open doet? 
De opties kunnen we telefonisch bespreken. 

U kunt hierover contact met ons opnemen.  
Heeft u nog vragen over het zonnesysteem, 
de installatie of de installatiedatum?
  
Mail of bel gerust.

 085 - 7430230 

 klantenservice@lens-energie.nl



 
 



Wij nemen contact met u op voor een nieuwe afspraak.n

Helaas, u was niet thuis..

Wij stonden vandaag bij u voor de deur, maar 
u was helaas niet thuis. In uw wooncomplex 
worden zonnepanelen geïnstalleerd en alle 
woningen worden hierop aangesloten.
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Herman bekijkt iedere ochtend welke woning er tot nu toe het minste zonnestroom heeft 

ontvangen. De woning die achterloopt in de verdeling wordt die dag ingeschakeld om 

zonnestroom te ontvangen. Op zonnige dagen wordt er meer energie opgewekt dan op 

dagen met veel bewolking. Het kan dus voorkomen dat de woning die op een zonnige 

dag de zonnestroom heeft ontvangen, de volgende paar dagen wordt overgeslagen in 

de verdeling. 

 

Heeft u zich aangemeld voor de online monitoring? 
Dan kunt u per maand of per jaar zien wat u heeft ontvangen.

 

Op de achterkant ziet u een illustratie van Herman de zonnestroomverdeler.

Hoe werkt Herman de 
zonnestroomverdeler eigenlijk?



Dag 1 Dag 2 Dag 3

Heeft u geen zonnestroom ontvangen, maar de zon heeft wel geschenen? Dan heeft één van 

uw buren de zonnestroom ontvangen. Één van de volgende dagen zult u weer aan de beurt zijn.  

Hier kan dus enige tijd tussenzitten.

Herman de zonnestroomverdeler



 
 

Het zonnesysteem van uw wooncomplex is voorzien van een monitoring- 
systeem waarin u de opbrengst van de zonnepanelen per maand en per jaar kunt 
zien. Leuk om een keer te bekijken hoeveel stroom de zonnepanelen hebben  
opgewekt na een zonnige maand! U ontvangt digitaal een bewonershandleiding met 
veelgestelde vragen.

Bekijken wat de zonnepanelen 
doen. Op elk moment!



U kunt zich aanmelden door een e-mail te 
sturen naar klantenservice@lens-energie.nl

In deze mail moet u het volgende vermelden:

     Onderwerp: ‘Aanmelding monitoringsysteem’
     [voornaam] [achternaam]
     [e-mailadres]
     [straatnaam] [huisnummer] [toevoeging]
     Wilt u bij storingen gebeld worden? Geef dan ook uw telefoonnummer op.

Wanneer wij uw e-mail hebben ontvangen, krijgt u van ons een bevestigingsmail met 
meer instructies.



Postzegel
niet nodig

info@lens-energie.nl
www.lens-energie.nl

LENS B.V.

Antwoordnummer 98017
1000 VA Amsterdam



 
 

Welk cijfer geeft u: 1-10

De klantenservice

De installatie

LENS algemeen

Laat u ons weten of u 
tevreden bent of niet?

Compliment, tips of een klacht? Schrijf het hier op!

Onder de inzendingen verloten we een Tony Chocolonely met persoonlijk bericht van onze klantenservice.

Afzender:

Uw postcode:  

Uw huisnummer:  



U ontvangt zonne-
stroom van eigen dak!

WAARSCHUWING

Zet de PV schakelaar uit bij werkzaamheden in de meterkast.

LET OP: 
Er blijft altijd enige spanning op de kabels staan, ook als de 
schakelaar omlaag staat. Dit kan een lichte schok veroorzaken.

Het zonnesysteem

+31 (0)20 618 37 94

info@lens-energie.nl

www.lens-energie.nl

De PV - schakelaar

U ontvangt 
zonnestroom

AAN

U ontvangt géén
zonnestroom

UIT

 de zonnepanelen wekken zonnestroom op

 een verdeelkast verdeelt de stroom over de woningen

Als u thuis apparaten aanzet als de zon schijnt, 
gebruikt u de zonnestroom automatisch. 
Bent u niet thuis en staan apparaten uit? 
Dan vloeit uw zonnestroom naar het elektriciteitsnet. 
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