Teruglevering elektriciteit
op grootverbruik
aansluitingen

www.enduris.nl

Welkom bij Enduris!
Enduris B.V. is uw netbeheerder in de provincie Zeeland. Enduris zorgt
voor de aanleg, het onderhoud en de ontwikkeling van de Zeeuwse
gas- en elektriciteitsnetten. Enduris staat voor veilig, betrouwbaar en
kostenefficiënt beheer van deze netten. Het hoofdkantoor van Enduris
staat in Goes.
Wij realiseren nieuwe en wijzigen bestaande aansluitingen. Daarnaast
onderzoeken wij nieuwe methoden en technieken binnen alle aspecten
van onze dienstverlening.
Wij passen die kennis ook toe, om zo de overgang naar duurzame
energieoplossingen mogelijk te maken. Samen met de andere
netbeheerders in Nederland zijn wij actief in de brancheorganisatie
Netbeheer Nederland.

Energie terugleveren
Op dit moment kiezen veel bedrijven en particulieren voor duurzame
energieopwekking. Dit kan door zonnepanelen, windturbines of
warmtekrachtinstallaties. De overheid stimuleert deze vormen van
duurzame energieopwekking.
Wilt u de elektriciteit, die niet in uw eigen installatie wordt gebruikt,
terug leveren aan het net? En heeft u een grootverbruiksaansluiting
(hoofdzekering waarde groter dan 3 x 80 Ampère)? Dan moet u met een
aantal zaken rekening houden:
1.	een nieuwe grootverbruiksaansluiting, of een verzwaring van een
bestaande grootverbruiksaansluiting vraagt u aan via de website:
www.huisaansluitingen.nl;
2. w
 ilt u energie terug leveren aan het net via een bestaande aansluiting, dan
bent u verplicht dit aan ons te melden via e-mail: aansluitingen@enduris.nl;
3.	u ontvangt van ons een schrijven met aandachtpunten en voorwaarden,
of, wanneer uw aansluiting fysiek moet worden aangepast, een offerte;
4. wij sturen u de Combi EAN-code;
5.	u geeft de Combi EAN-code door aan uw Erkend Meetverantwoordelijke.
Wij attenderen u er op dat u volledige keuzevrijheid heeft;
6.	uw Erkend Meetverantwoordelijke maakt uw meetinrichting geschikt
voor het meten van twee energierichtingen. Wilt u meer informatie over
meetdiensten bij teruglevering? Neem dan contact op met uw Erkend
Meetverantwoordelijke.
7.	wilt u elektriciteit terug leveren aan het net, sluit dan een contract af met
uw energieleverancier. Houd ook hier uw Combi EAN-code bij de hand.

Interessante links
De centrale registratie van productie-installaties kunt u terugvinden op de
website www.energieleveren.nl van de gezamenlijke netwerkbeheerders,
het zogenaamde PIR (Productie Installatie Register).
Op de site van het Ministerie van Economische Zaken vind u meer informatie
over de subsidiemogelijkheden: www.rvo.nl.

Contact
Enduris
Postbus 5013
4330 KA Middelburg
Tel. 0113 74 11 00
Kantoor:
Anthony Fokkerstraat 8
4462 ET Goes
Kantoor:
Stationspark 28
4462 DZ Goes

