
  

  

  

Project Energiek Heilust  
  

  

  

Beste huurder,  

  

Gefeliciteerd! Vanaf vandaag wekt u uw eigen zonne-energie op met de zonnepanelen op 
uw woning. Om u zo goed mogelijk te informeren over hoe het systeem werkt en wat u de 
komende tijd kunt verwachten, hebben wij deze informatie voor u samengesteld.   

  

Het installatieteam heeft vandaag een volledig zonnepanelensysteem bij u geïnstalleerd. 
Hieronder volgt informatie over het systeem.   

  

De omvormer: van zon naar stroom  
Er zijn zonnepanelen op uw dak geplaatst. Een kabel is van het dak naar uw kelder 
getrokken. Die kabel verbindt de zonnepanelen met de grijze kast: de omvormer. De 
omvormer zorgt ervoor dat de gelijkstroom (DC) die de zonnepanelen leveren, wordt 

omgezet naar 220 volt wisselstroom (AC).    

Belangrijk: De omvormer werkt op zonne-energie en schakelt volledig uit bij geen of te 

weinig zonlicht. De volgende dag start hij bij voldoende licht gewoon weer op.   

  

In de omvormer is een kleine stick geplaatst die de opbrengst van uw zonnepanelen 
controleert. De gegevens die de stick verzamelt kunt u binnenkort online zien op uw eigen 
Tautus Monitoring. De inloggegevens voor Tautus Monitoring ontvangt u binnen 14 dagen 
na de installatie van het zonnepanelensysteem per e-mail. In de e-mail staat ook meer 
informatie over hoe Tautus Monitoring werkt. U heeft internet en een e-mailadres nodig om 
gebruik te kunnen maken van dit systeem. Een andere mogelijkheid is om de opbrengst van 
de zonnepanelen bijhouden via een slimme meter.   

  

De omvormer is door een kabel ook verbonden met de meterkast. In de meterkast is een 

extra groep bijgeplaatst voor het systeem van de zonnepanelen.   

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

Hoe gaat het nu verder?  
Na de installatie van de zonnepanelen heeft u samen met de monteur het opleverdocument 
doorgenomen en ondertekend. Dit document kunt u binnenkort inzien via uw klantportaal 
bij Tautus.  
 
Uw zonnepanelensysteem is door HEEMwonen aangemeld bij  www.energieleveren.nl. 

Hierdoor is uw netbeheerder op de hoogte gesteld dat u zonnepanelen heeft ontvangen. U 

kunt contact opnemen met uw energieleverancier, www.energieleveren.nl, om uw 

maandelijkse voorschot naar beneden bij te stellen. Meer informatie hierover vindt u op 

https://handleiding.tautus.nl.    

  

Aanvullende informatie  
Naast deze brief ontvangt u van de monteurs ook een meterkast-kaart. Bewaar deze goed. 

Hierop staan de meest voorkomende vragen en antwoorden. Een kopie van de 

meterkastkaart kunt u ook terugvinden in de Informatiemap van HEEMwonen.  

  

Op de site https://handleiding.tautus.nl vindt u alle documenten en handleidingen die u 
nodig heeft. U leest hier ook hoe u gratis een slimme meter kunt aanvragen.   

  

Via de website www.zonnig-limburg.nl kunt u meer algemene informatie vinden over de 
zonnepanelen.   
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