
Werkt je energieleverancier mee met de postcoderoosregeling

Energieleverancier

Ja nee 

Anode Energie ja nee idem
Budget energie ja nee idem 
Clean Energy nee n.v.t. n.v.t.
De Groene belangenbehartiger nee n.v.t. n.v.t.
De Vastelastenbond nee n.v.t. n.v.t.
Energyhouse nee n.v.t. n.v.t.
Delta ja onbekend idem 
E.ON ja nee idem 
Eneco ja nee idem 
Energieflex nee n.v.t. n.v.t.
Engie ja onbekend idem 
Essent ja n.v.t. idem + contract tekenen EC en leverancier
Fenor nee n.v.t. n.v.t.
Greenchoice ja nee idem 
Huismerk Energie ja onbekend idem 
Innova Energie nee n.v.t. n.v.t.
Leon Zeewolde ja onbekend idem
Main Energie ja nee idem 
DE Unie ja onbekend idem
NLE ja onbekend idem 
Nuon ja onbekend idem + data overstappen klant + contract tekenen EC en leverancier
Oxxio ja nee idem 
Powerpeers nee n.v.t. n.v.t.
Pure Energie ja nee idem 
Qurrent ja onbekend idem 
Qwint ja? ?? ??

Verrekening energiebelasting 
door Energiebedrijf: Ja/Nee         
                           

Kosten: ja/
nee Indien de energieleverancier meewerkt moeten de 

volgende producten worden aangeleverd:

NLD 
1. Productiecertificaat opwek coöperatie 2. Periode waarover het 
productiecertificaat betrekking heeft 3. Jaarlijkse het aantal kWh 
waarover de verrekening van de energie belasting van toepassing is. 
4. EAN-code deelnemer opwekproject plus postcode.*



Servicehouse ja onbekend idem 
Robin aanvraag
Sepa nee n.v.t. n.v.t.
United Consumers nee n.v.t. n.v.t.
Vrijopnaam nee n.v.t. n.v.t.
Vandebron nee n.v.t. n.v.t.
Greenspread ja nee idem
Nedergie ja nee idem
EasyEnergy nee n.v.t. n.v.t.
Energiedirect.nl nee n.v.t. n.v.t.

op de energierekening van hun energieleverancier.

De producten 1 en 2 worden door de coöperatie verzorgt aan de energieleveranciers van de deelnemers. 
Na afloop van een opwekjaar stelt de coöperatie vast hoeveel daadwerkelijk geproduceerde stroom er aan de participatie van elke deelnemer in 
het project is toe te schrijven. 
De coöperatie stuurt hierover een verklaring naar elk van de deelnemers in het project. De producten 3 en 4 worden door de deelnemers 
vervolgens aangeleverd aan hun eigen energieleverancier.

*Wanneer de coöperatie een aanwijzing van de Belastingdienst heeft verkregen, ontvangen de deelnemers de vrijstelling van energiebelasting 

N.B. Deze lijst is met zorg opgesteld, maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Neem altijd contact met uw energieleverancier op voor de 
actuele informatie. 
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