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Beste heer, mevrouw,  
 
Onlangs zijn op uw dak een aantal zonnepanelen neergelegd. We gaan ervan uit de zonnepanelen 
goed werken en goed op uw meters zijn aangesloten. In deze brief leg ik graag aan u uit hoe u dat 
ook zonder gebruik van de app op een makkelijke manier controleert en waarom het belangrijk is dat 
u uw zonnepanelen aanmeldt als u dat nog niet heeft gedaan. Tot slot leest u waarom Vidomes na 
afloop van de onderhoudstermijn stopt met de app van Datawattch. 
 
Controle op juiste werking zonnepanelen 
Aan het controlelampje op de omvormer op zolder kunt u zien of de zonnepanelen energie opwekken.  
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
AIs de lamp op de omvormer groen is, dan werkt alles goed. 
Is de lamp rood of knippert hij rood? Neem dan contact op 
met Vidomes, want dan is er iets mis.  
(knock here betekent hier tikken: het display wordt zichtbaar 
en u kunt het menu bedienen) 

Afbeelding: omvormer met controlelamp op zolder 
 

        Ook op de brutoproductiemeter in de meterkast kunt u zien of 
        de zonnepanelen stroom opwekken. 
 
 Op de brutoproductiemeter (op de afbeelding links) ziet u  
        hoeveel stroom uw zonnepanelen in totaal hebben opgewekt. 
 De meter telt op. Zolang de stand op de meter dagelijks 
 verandert kunt u er daarom van uit gaan dat alles goed werkt. 
 
 Staat de meter meerdere dagen achter elkaar op dezelfde  
 stand? Meld dit dan bij Vidomes, want mogelijk is er iets mis! 

 
 
Afbeelding: brutoproductiemeter (links naast de ‘groepen’). 
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Op de slimme meter kunt u zien of en hoeveel van de  
stroom die is opgewekt door de zonnepanelen wordt  
terug geleverd aan het elektriciteitsnet. 
 
Let op: deze meter laat niet alle opgewekte stroom zien  
(zoals bij de productiemeter). Ook is op deze meter niet  
zichtbaar hoeveel stroom u zelf van de zonnepanelen  
gebruikt. Uw eigen gebruik is het verschil tussen de  
bruto productiemeter en de terug geleverde stroom volgens  
de slimme meter. 
 
 

Afbeelding: slimme meter van Stedin 
 
Meld uw zonnepanelen aan bij www.energieleveren.nl als u dat nog niet heeft gedaan! 
Dit is belangrijk, omdat energieleveren.nl ook uw eigen energieleverancier op de hoogte brengt van 
de zonnepanelen op uw dak. Uw energieleverancier verrekent de stroom die u mogelijk overhoudt en 
teruglevert aan het elektriciteitsnet alleen met u, als u bent aangemeld bent bij energieleveren.nl. 
Daarnaast is de aanmelding van uw zonnepanelen wettelijk verplicht. 
 

Informeer voor alle zekerheid zelf bij uw eigen energieleverancier of de aanmelding van uw 
zonnepanelen bij www.energieleveren.nl aan ze is doorgegeven.. Een enkele keer gaat dit mis! 

 
App van Datawattch 
Wij hebben in twee renovatieprojecten uitgeprobeerd wat het gebruik van de app van Datawattch 
oplevert. Voor u als bewoner en voor onszelf. Inmiddels blijkt dat relatief weinig bewoners de app 
gebruiken. Sommige bewoners hebben er principiële bezwaren tegen, andere bewoners hebben 
geen ruimte om het kastje dat voor de app nodig is aan te sluiten op hun router. En nog weer anderen 
zien de toegevoegde waarde er niet van in of vinden het ingewikkeld. Ook voor Vidomes levert de 
app niet het verwachte voordeel op van bijvoorbeeld automatische doormelding van een storing. 
 
Dit alles bij elkaar maakt dat we na afloop van de onderhoudstermijn stoppen met het gebruik van de 
app van Datawattch. In uw complex is dat per half november 2021. Vidomes onderzoekt nog welke 
andere mogelijkheden er zijn voor monitoring via een app. 
 
Heeft u vragen? 
Neem dan gerust contact met ons op via Mijn Vidomes of Vidomes.nl/contact. Of bel ons als digitaal 
contact opnemen u echt niet lukt.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Jolanda Kouwenoord 
medewerker projectbegeleiding en communicatie 
 
(Deze brief is automatisch aangemaakt en daardoor niet ondertekend). 

http://www.energieleveren.nl/

