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Inleiding 
Deze handleiding geeft een beschrijving van de acties die u moet uitvoeren om uw 

gegevens in het administratiesysteem OZON vast te leggen. Er zijn een aantal stappen 

die uitgevoerd moeten worden: 

1. Inloggen 

2. Wachtwoord aanpassen 

3. Persoonlijke gegevens controleren en aanvullen 

4. Adres gegevens controleren en aanvullen 

In deze stap worden ook uw EAN code en energieleverancier ingevuld 

5. Bevestigen 

Dit is de laatste stap die ook pas kan worden uitgevoerd als de voorgaande 

stappen gereed zijn. 

De stappen 3, 4 en 5 zijn aan de bovenkant in het scherm zichtbaar met een gekleurde 

balk. Als u een stap volledig heeft afgerond, verdwijnt deze gekleurde balk. 

 

Het is handig om de laatste rekening van uw energieleverancier bij de hand te houden 

als u uw gegevens controleert en aanvult. 
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Inloggen 
Nadat alle gegevens van u zijn ingelezen in het systeem OZON, wordt er een mail 

verstuurd. 

Ga eerst naar uw emailprogramma. Hier vindt u een mail met de titel ‘Welkom bij Zon 

op Nederland’. Soms komt dit mailtje in de Spam-box terecht. In de mail staat uw 

(gebruikers)naam en een wachtwoord. Log in met deze gegevens via de link in de mail. 

 

Mail die ontvangen is. 

 

Uw wachtwoord voor Zon op Nederland 
Beste Proefvlaas2, 

Welkom bij Zon op Nederland (ZoN). U bent nu geregistreerd bij de 
administratie van ZoN. Wij hebben uw gegevens zoals die bij ons bekend 

zijn alvast ingevuld. 

Uw gebruikersnaam: Proefvlaas2 

Uw wachtwoord: @zCnqp)L 

 

Log in via:  
http://ozon30.data-ant.com/gebruiker-mijn-inschrijvingen/ 

Daar wordt u dan doorverbonden naar de website van ZON om in te 
loggen op de administratie. 

Wij raden u aan uw wachtwoord bij het eerste bezoek aan te passen. 
Na inloggen kunt u dat doen via: 

http://ozon30.data-ant.com/gebruikers-profiel/?a=pwdchange 

 

U kunt nu uw gegevens bekijken, wijzigen en aanvullen. In de handleiding 
die is toegestuurd staat beschreven wat U moet doen. De aanvullingen 

zijn noodzakelijk om een juiste verwerking van uw financiële gegevens te 
kunnen uitvoeren. 

Vriendelijke groet namens het bestuur van uw coöperatie, 

Zon op Nederland 
  

Voor niets gaat de zon op - laten we ‘m samen oogsten! 

Zon op Nederland 
 

 

 

�  Klik op de bovenste link om in te loggen en het volgende scherm komt tevoorschijn. 
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Hier vult u de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat in de mail genoemd staan. 

 

� Klik op de gele button <Inloggen> om in te loggen en het volgende scherm komt 

tevoorschijn. 

 

 
 

 

Bovenin het scherm staan de menu-items: 

• Persoonlijke gegevens 

• Adres gegevens 

• Inschrijven 

• Mijn energieleverancier 
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• Mijn coöperaties 

• Wachtwoord aanpassen 

• Uitloggen 

 

Verder ziet u boven aan in het scherm drie gekleurde rechthoeken. Dit geeft aan dat uw 

registratie nog niet volledig is. 

De linkse (rode) rechthoek geeft aan of uw persoonlijke gegevens volledig zijn. 

De middelste (oranje) rechthoek geeft aan of uw adres, EAN en leveranciersgegevens 

volledig zijn. 

Met de rechtse (gele) rechthoek kunt u uw registratie bevestigen. Dit kan pas als u al uw 

gegevens heeft aangevuld. 
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Wachtwoord aanpassen 
Wij raden u aan om als eerste uw wachtwoord aan te passen. Het wachtwoord staat 

namelijk in de mail die naar u gestuurd is samen met uw gebruikersnaam. Als iemand 

deze mail onderschept kunnen ze hiermee uw gegevens aanpassen. 

 

� Klik boven in het menu op <Wachtwoord aanpassen> en u ziet het volgende scherm. 

 

 
 

Hier vult u een nieuw wachtwoord in en herhaalt dit wachtwoord.  

�  Klik op de gele knop <Vernieuw Wachtwoord>. 

 

Uw wachtwoord wordt gewijzigd en u krijgt het volgende scherm te zien. 
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Persoonlijke gegevens 
Nu kunt u uw gegevens aanvullen.  

 

�  Klik op de rode knop om uw persoonlijke gegevens te controleren en aan te vullen. 

 

U krijgt dan een scherm met een aantal persoonlijke gegevens te zien waarbij een aantal 

velden al is ingevuld en aan aantal andere velden nog moet worden aangevuld. 
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De volgende velden vindt u terug op dit scherm. 

 

Veld Toelichting 

Gebruikersnaam Al ingevuld - naam om mee in te loggen 

Geslacht Gebruikt voor aanspreektitels in mails. 

E-mail Al ingevuld - dit emailadres wordt gebruikt om het 

wachtwoord door te geven, voor bevestigingsemails en 

voor communicatie door Zon op XXX. 

Voornaam, voorletters, 

tussenvoegsel, achternaam 

In eerste instantie voor contract. Ook gebruikt voor 

presentielijst vergaderingen en voor persoonlijke mails. 

Telefoon Zon op XXX communiceert normaal per mail. Wanneer 

we denken dat dit in het belang van het lid is, bellen we 

in uitzonderingssituaties.  

Mobiel Zie telefoon 

Bankrekeningnummer (IBAN) Voor de uitbetaling van de jaarlijkse baten die door Zon 

op Nederland worden uitbetaald. 

Ik meld me aan voor de ‘Nieuwsbrief 

Zon op Nederland’ 

Dit is een keuze. Let op, het gaat hier om de Nieuwsbrief 

van de overkoepelende organisatie Zon op Nederland. De 

Nieuwsbrief van De Vlaas staat hier los van. 

 

U controleert de reeds ingevulde gegevens en vult de ontbrekende gegevens aan. De 

velden die aangevuld moeten worden zijn gekenmerkt met een gele rand. 

 

�   Klik op de gele knop <Gegevens aanpassen>. 

 

U komt nu op het volgende scherm. 
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Adresgegevens 
Als alle verplichte persoonlijke gegevens zijn ingevuld, staan er nog twee gekleurde 

rechthoeken aan de bovenkant van het scherm. 

 

De linkse (rode) rechthoek geeft aan of uw adres, EAN en leveranciersgegevens volledig 

zijn. 

Met de rechtse (oranje) rechthoek kunt u uw registratie bevestigen. Dit kan pas als u al 

uw gegevens heeft aangevuld. 

 

 

�  Klik nu op de rode button <Uw EAN code ontbreekt> om de adresgegevens, EAN 

code en leveranciersgegevens in te vullen.  

 

U ziet het volgende scherm. 

 

 

Vlaasweg 1, 5751VW Deurne

5751VW

1

Vlaasweg

 
 

Controleer uw adres gegevens en wijzig deze zo nodig.  

 

U krijgt de volgende gegevens op uw scherm te zien. 

 

Veld Toelichting 

Is dit adres zakelijk of privé Hier vult u in of het een privé of zakelijk adres is. 

Postcode, Huisnummer, Toevoeging, 

Straatnaam, Woonplaats 

Al ingevuld  

EAN elektra code + ok De unieke code van uw elektriciteitsaansluiting. Deze is 

nodig voor de teruggave van de energiebelasting. Het is 

namelijk het wettelijk verplicht gestelde 
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referentienummer om deel te nemen aan de 

postcoderoosregeling.  

De EAN-code kunt u opzoeken met de link. Zie hieronder. 

� Let op: na invullen van het veld verschijnt een kleine 

knop met ‘ok’. Klik deze aan ter bevestiging.  

 

Controleer uw adres gegevens en wijzig deze zo nodig.  

 

� Voor het opzoeken van de EAN-code kunt u de laatste rekening van uw 

energieleverancier gebruiken of  klik op de link eancodeboek.nl. Dan komt u eerst op 

het volgende scherm.  

 

 
 

�  Vul de gegevens in en klik op  ‘Zoeken’ 

 

Veld Toelichting 

Postcode, Huisnummer, 

Huisnummertoevoeging 

Het adres waarmee u mee wilt doen 

Straatnaam, Woonplaats Hoeft niet ingevuld te worden. 

Bijzondere aansluiting Hoeft niet ingevuld te worden.  

Marktsegment Kies ‘Elektriciteit’ 

 

U blijft op dezelfde pagina. De ingevulde velden zijn weer leeg. 

 



 

 

 

 

Scroll naar beneden. Hier vindt u 

Let op! Er worden dus twee EAN

deze over op de pagina van Zon op Nederland. 

 

�  Vul de EAN code in en klik

 

U krijgt het volgende scherm te zien.

 

Vlaasweg 1, 5751VW Deurne

 

�  Klik nu op de oranje button om de gegevens van uw energieleverancier aan te 

vullen. 

Coöperatie Zonnepark PCR de Vlaas U.A.Coöperatie Zonnepark PCR de Vlaas U.A.Coöperatie Zonnepark PCR de Vlaas U.A.Coöperatie Zonnepark PCR de Vlaas U.A.

Scroll naar beneden. Hier vindt u twee EAN-codes. 

Er worden dus twee EAN-codes opgegeven. Kies de EAN code aansluiting. Neem 

deze over op de pagina van Zon op Nederland.  

klik op de gele knop <ok> 

rm te zien. 

1, 5751VW Deurne

5751VW

1

Vlaasweg

123456789012345678

 

Klik nu op de oranje button om de gegevens van uw energieleverancier aan te 
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codes opgegeven. Kies de EAN code aansluiting. Neem 

 

Klik nu op de oranje button om de gegevens van uw energieleverancier aan te 
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Het volgende scherm verschijnt. 

 

 
 

Dit is de pagina om uw energieleverancier te kiezen. 

 

�  Klik op de selectielijst <* Kies uw energieleverancier voor dit adres>. 

 

Er verschijnt een overzicht van energieleveranciers. Klik op uw leverancier en deze komt 

in het vak te staan. 

Kies de leverancier die uw elektriciteit levert. Kies altijd de leverancier bij wie u nu zit, 

ook als u van plan bent over te stappen.  

Elke leverancier heeft een nummer 1a, 1b, 2 of 3. Dit geeft aan op welke manier de 

postcoderoos wordt ondersteund. Zie de toelichting onderaan de webpagina. 

 

�  Klik op de button <Klik hier om te bevestigen> 

 

U blijft op de pagina met de gegevens van uw elektriciteitsleverancier. Er zijn extra 

invulvelden verschenen. 

 

LET OP! 

Indien onderstaand scherm niet verschijnt klik nogmaals op de rode button. 
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�  Vul de gele velden in en klik op <ok>. 

 

Veld Toelichting 

Klantnummer + ok Nodig voor uitbetaling. U kunt dit vinden bij uw eigen 

administratie of op de site van de leverancier. Dit is 

verschillend per leverancier. 

Let op: na invullen van het veld verschijnt een kleine 

knop met ‘ok’. Klik deze aan ter bevestiging. 

Gasaansluiting Nodig voor de margevergoeding.  

Ingangsdatum levering Vooral belangrijk voor als u overstapt. Als u deze datum 

niet kent voor uw huidige elektriciteitsmaatschappij kunt 

u ook bijv. vandaag invullen. 

Margevergoeding Optie 1: Uw coöperatie ontvangt de margevergoeding. 

Geeft aan dat de coöperatie margevergoeding krijgt als  u 

bij Qurrent zit. 

Optie 2: U komt niet in aanmerking voor 

margevergoeding. 

Geeft aan dat de coöperatie geen margevergoeding krijgt 

als  u bij een andere leverancier dan Qurrent zit. 

 

U blijft op de pagina met de gegevens van uw elektriciteitsleverancier. De extra 

invulvelden zijn nu ingevuld. De oranje knop bovenaan die waarschuwt dat er nog 

gegevens ontbreken is verdwenen. 

 

 

LET OP! 

De oranje knop <Klantnummer energieleverancier ontbreekt> kan blijven staan. Klikt u 

nogmaals op deze knop en als alle gegevens zijn ingevuld, verdwijnt deze knop. 

 

U ziet het volgende scherm. 
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Vlaasweg 1, 5751VW Deurne

 
 

 

Al uw gegevens zijn nu beschikbaar voor Zon op Nederland. Wat er nog moet gebeuren is 

dat u de inschrijving in OZON bevestigd. 
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Bevestigen 
 

�  Klik op de rode knop <Bevestig uw inschrijving>. 

 

U komt op de volgende pagina terecht. 

Vlaasweg 1, 5751VW Deurne

 
 

 

�  Klik op de box voor de tekst <Ik ga akkoord met de voorwaarden>. 

 

De twee documenten die u kunt downloaden zijn een document waarin bevestigd wordt 

dat u lid bent van Zonnepark de Vlaas. Het tweede document is de prospectus van de 

Vlaas zoals die door EPP is opgesteld. 

 

�  Klik op de gele knop <Bevestigen> 

 

U ziet het volgende scherm. 
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Vlaasweg 1, 5751VW Deurne

 
 

U bent nu helemaal klaar met de registratie in OZON. 

 

U ontvangt onderstaande mail met twee bijlagen: 

 

Bevestiging van participatie in De Vlaas PCR 1 
Coöperatie Zonnepark PCR de Vlaas heet u van harte welkom als 
deelnemer in het project De Vlaas PCR 1. 

Bijgaand ontvangt u - voor uw administratie - de project Prospectus en de 

Participatie overeenkomst.  
De factuur voor de certificaten is reeds betaald. 

Wij gaan er van uit dat u veel plezier zult beleven van uw deelname aan 
dit project. 

naam: B. Proefvlaas1 

adres: Vlaasweg 1, 5751VW Deurne 
email: theo.mooren@zonneparkdevlaas.nl 

telefoon: 0493313131 

Project: De Vlaas PCR 1 
coöperatie: Coöperatie Zonnepark PCR de Vlaas 

(zonneparkpcrdevlaas@zonopnederland.nl) 
 

Minimaal aantal certificaten: 14 
Maximaal aantal certificaten: 14 

 

Voor niets gaat de zon op - laten we ‘m samen oogsten! 

Zon op Nederland 
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De twee bijlagen die u kunt downloaden zijn hetzelfde als die u al eerder had kunnen 

downloaden in het scherm waarin u deelname bevestigd. Een document waarin bevestigd 

wordt dat u lid bent van Zonnepark de Vlaas. Het tweede document is de prospectus van 

de Vlaas zoals die door EPP is opgesteld. 

 

 

� U kunt bovenaan de pagina een menu-item kiezen om zelf uw gegevens te wijzigen.  

o Persoonlijke gegevens: naam, email, telefoon, bankrekening. 

o Adresgegevens: adres incl. EAN elektra code; u kunt ook een verhuizing of 

extra adressen opgeven (handig voor bijv. verhuurders). 

o Mijn energieleverancier: wijzigen als u van energieleverancier wisselt. 

o Mijn coöperaties: voor lidmaatschap 

o Wachtwoord aanpassen: personaliseer hier uw wachtwoord. 

 

 

 

 

 


