Gebruik persoonsgegevens
Zon op Nederland en Zon op Heemstede gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens
en zijn transparant over het gebruik van de gegevens die je opgeeft.
Dit document bevat een lijst met alle persoonlijke gegevens die gevraagd worden wanneer je
meedoet met een gezamenlijk zonnedak met een toelichting waarom deze gegevens gevraagd
worden.
Gegevens om een account bij Zon op Nederland aan te maken:
Veld
Toelichting
Gebruikersnaam
Naam om later mee in te loggen.
Dit emailadres wordt gebruikt om het initiële
E-mail
wachtwoord door te geven, voor bevestigingsemails en
voor communicatie door Zon op Heemstede.
Huisnummer, Toevoeging & Postcode Adresgegevens van het huis waarmee je mee wilt doen.
Op basis hiervan worden de projecten getoond waarmee
je mee kunt doen.
Ik ga akkoord met de voorwaarden
Klik dit eerst aan om het privacybeleid en cookiebeleid
van Zon op Nederland te lezen.
Ik ben geen robot
Veiligheidsmaatregel
Gegevens om mee in te loggen:
Veld
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Toelichting
Eerder zelf opgegeven naam om mee in te loggen.
Deze naam is niet bekend bij Zon op Heemstede.
Bij Zon op Nederland wordt deze naam opgeslagen zodat
je je account kunt openen.
Het wachtwoord waarmee je inlogt. Je initiële
wachtwoord wordt je per email doorgegeven door Zon
op Nederland. We raden je aan dit wachtwoord op de
site te veranderen.
Je initiële en zelfgekozen wachtwoord zijn niet bekend bij
Zon op Heemstede.
Bij Zon op Nederland wordt dit wachtwoord versleuteld
opgeslagen om te controleren wanneer je inlogt.

Gebruikerspagina Zon op Nederland, scherm ‘Inschrijven’
Veld
Toelichting
Project
Het zonnedak waarmee je wilt meedoen.
Min
Het minimale aantal certificaten waarmee je wilt
meedoen.
Zon op Heemstede gebruikt dit gegeven niet.
Het maximale aantal certificaten waarmee je wilt
Max
meedoen.
Zon op Heemstede gebruikt dit aantal om te bepalen
hoeveel certificaten je wilt.
Gebruikerspagina Zon op Nederland, scherm ‘Persoonlijke gegevens’

Veld
Gebruikersnaam
Geslacht
E-mail
Voornaam, voorletters,
tussenvoegsel, achternaam
Telefoon

Mobiel
Bankrekening nummer (IBAN)
Ik meld me aan voor de ‘Nieuwsbrief
Zon op Nederland’

Toelichting
Al ingevuld - naam om mee in te loggen
Gebruikt voor aanspreektitels in mails.
Al ingevuld - dit emailadres wordt gebruikt om het
wachtwoord door te geven, voor bevestigingsemails en
voor communicatie door Zon op Heemstede.
In eerste instantie voor contract. Ook gebruikt voor
presentielijst vergaderingen en voor persoonlijke mails.
Zon op Heemstede communiceert normaal per mail.
Wanneer we denken dat dit in het belang van het lid is,
bellen we in uitzonderingssituaties. Bijvoorbeeld als een
aanbod is gedaan en geen reactie is ontvangen.
Zie telefoon
Voor facturen aan de leden, zoals de betaling van de
certificaten, en voor de uitbetaling van de jaarlijkse baten
die door Zon op Nederland worden uitbetaald.
Dit is een keuze. Let op, het gaat hier om de Nieuwsbrief
van de overkoepelende organisatie Zon op Nederland. De
Nieuwsbrief van Zon op Heemstede staat hier los van.

Gebruikerspagina Zon op Nederland, scherm ‘Adresgegevens’
Veld
Toelichting
Zakelijke adressen kunnen ook meedoen, wel beperkt tot
Is dit adres zakelijk of privé
maximaal 20% van het dak. Om die 20% te kunnen
controleren voor zakelijke adressen moeten we weten
welke adressen zakelijk zijn.
Postcode, Huisnummer, Toevoeging,
Al ingevuld – gebruikt om te bepalen aan welke projecten
Straatnaam, Woonplaats
je mee kunt doen
EAN elektra code
De unieke code van je elektriciteitsaansluiting. Deze is
nodig voor de teruggave van de energiebelasting. Het is
namelijk het wettelijk verplicht gestelde
referentienummer om deel te nemen aan de
postcoderoosregeling.
Gebruikerspagina Zon op Nederland, scherm ‘Energieleverancier’
Veld
Toelichting
Energieleverancier
Nodig voor uitbetaling en eventueel margevergoeding.
Het gaat om de energieleverancier van je eigen adres.
Klantnummer
Nodig voor uitbetaling . Je kunt dit vinden bij je eigen
administratie of op de site van de leverancier. Dit is
verschillend per leverancier.
Gasaansluiting
Nodig voor de margevergoeding. Als je (ook) een
gasaansluiting hebt bij een leverancier waarvoor we
margevergoeding ontvangen, is de margevergoeding
namelijk hoger dan als je alleen stroom bij die leverancier
afneemt.
Vooral belangrijk voor als je overstapt. Als je deze datum
Ingangsdatum levering
niet kent voor je huidige elektriciteitsmaatschappij kun je
ook bijv. vandaag invullen. De datum wordt gebruikt om
te bepalen welke leverancier(s) moet(en) worden
ingelicht over de stroom die je hebt opgewekt in een

Margevergoeding

bepaald jaar en eventueel voor de uit te keren
margevergoeding over dat jaar.
Optie 1: Uw coöperatie ontvangt de margevergoeding.
Geeft aan dat de coöperatie margevergoeding krijgt
omdat je bij Greenchoice zit.
Optie 2: U komt niet in aanmerking voor
margevergoeding.
Geeft aan dat de coöperatie geen margevergoeding krijgt
omdat je bij een andere leverancier dan Greenchoice zit,
of omdat je een actiecontract bij Greenchoice hebt. We
lopen hierdoor als coöperatie dus wat geld mis. Verder
heeft het geen persoonlijke gevolgen.

Als je meedoet met een zonnedak worden ook gegevens opgeslagen over de opbrengst die je
daarmee realiseert. Ook wordt de restwaarde van je inleg bijgehouden. Die gegevens ontvang je van
Zon op Heemstede/Zon op Nederland.
Wanneer je ingeschreven staat bij Zon op Nederland heb je altijd het recht om inzage van je
gegevens te vragen, of om correctie of verwijdering van je gegevens te verzoeken. Ben je
ingeschreven voor een project van Zon op Heemstede neem dan hiervoor dan contact op met
Zon op Heemstede via info@zonopHeemstede.nl.

