
 

 

 
 

 

Bouw mee  

aan een zonnige toekomst, 

word lid van  
PV-Vlaanderen! 
 

 

 



 

 

Wie is PV-Vlaanderen? 

 

PV-Vlaanderen is de sectorvereniging voor fotovoltaïsche zonne-energie in Vlaanderen.  

Als technologieplatform van ODE verenigt PV-Vlaanderen de gespecialiseerde producenten uit de PV-
waardeketen: distributeurs, invoerders, groothandelaars, leveranciers, projectontwikkelaars, 
energiedienstenbedrijven, installateurs, onderhoudsbedrijven, fabrikanten, toeleveranciers, 
studiebureaus, kenniscentra en investeerders uit de PV-sector in Vlaanderen 

PV-Vlaanderen wil de krachtige stem zijn van heel de fotovoltaïsche sector en wil ook u 
vertegenwoordigen bij overheid, regulatoren en netbeheerders. Ook uw deelname is belangrijk! 

 

Word lid van PV-Vlaanderen en geniet van de volgende voordelen: 

• U ondersteunt een duurzame groei van de sector waar ook uw bedrijf van kan profiteren 

• U heeft een contactpunt voor advies en antwoord op vragen rond PV beleid  

• U ontvangt exclusieve informatie over het PV beleid en de PV sector via nieuwsflitsen over 

beleidswijzigingen en een analyse van marktcijfers. 

• U kunt het logo ‘lid van PV-Vlaanderen’ gebruiken voor op uw website of op promotiemateriaal. 

• Visibiliteit die u mogelijks extra klanten oplevert:  

o uw logo wordt vermeld op onze ledenlijst, die bij op onze eigen evenementen (en op 

Intersolution) onder de aandacht gebracht wordt. 

o u krijgt de mogelijkheid om uw bedrijf in de picture te zetten via sponsoring of pitch op 

een van onze evenementen. 

• U heeft networking-opportuniteiten via deelname aan onze evenementen (soms ledenkorting, 

soms exclusief voor leden). 

• U kan deelnemen aan werkgroepen waar rond specifieke thema’s gewerkt wordt (bv. werkgroep 

energiedelen, werkgroep verzekeringen, werkgroep circulariteit, werkgroep technisch, etc.) 

• Automatisch lidmaatschap van de koepel VZW Organisatie Duurzame Energie (ODE Vlaanderen) 

o Synergiën met andere hernieuwbare energievormen 

o Het ontvangen van de algemene ODE nieuwsbrief: DiODE 

Als u enkel installateurs-activiteiten uitvoert, wordt u via een lidmaatschap van Techlink vertegenwoordigd 
bij PV-Vlaanderen. We brengen u dan in contact met Techlink voor lidmaatschap. 

 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ode.be%2Fleden-PV-Vlaanderen&data=04%7C01%7Csofie.vandenbranden%40ode.be%7Ca9c0fdd133d74f2277b708d8e23fb32b%7C46498172bd8b4d1a9fd9fa28d44aa8e5%7C1%7C0%7C637508110519036408%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FOERdvt1ru%2B7QH8kGili6WcJUQxiOfesPUWErD9kQcg%3D&reserved=0


 

Platformbijdrage PV-Vlaanderen 

Invulformulier lidmaatschap 2021 
 

Gelieve ingevuld en ondertekend te bezorgen via info@ode.be of ODE, Koningsstraat 146, 1000 Brussel 

Mijn organisatie / bedrijf wil lid worden van VZW Organisatie Duurzame Energie (ODE)  

Naam bedrijf/organisatie: ...................................................................................   

Contactpersoon:  .............................................................................................  

Adres:  ............................................................................ nr.:  ..........  

Postcode:  .................. Gemeente: .........................................................  

Land:  .............................................................................................  

Tel:  ........................................ Fax: .............................................  

E – mail:  .............................................................................................  

Website:  .............................................................................................  

BTW-nummer:  .............................................................................................  

 

Facturatie – adres (indien verschillend van bovenstaande gegevens)  

Naam bedrijf/organisatie: ...................................................................................   

Contactpersoon:  .............................................................................................  

Adres:  ............................................................................ nr.:  ..........  

Postcode:  .................. Gemeente: .........................................................  

Land:  .............................................................................................  

Tel:  ........................................ Fax: .............................................  

E – mail:  .............................................................................................  

Website:  .............................................................................................  

BTW-nummer:  .............................................................................................  

 

Na ontvangst van dit invulformulier wordt uw kandidatuur tot lidmaatschap voorgelegd in de 
volgende vergadering van de Raad van Bestuur ter goedkeuring. De beslissing wordt na de 
vergadering medegedeeld aan de/het desbetreffende organisatie/bedrijf. 

Uw lidmaatschap wordt automatisch verlengd, en moet ten laatste op 1 november opgezegd 
worden voor het daaropvolgende kalenderjaar. 

 Ondergetekende is akkoord met het ledencharter en betaalt het volgende lidgeld  
bij ontvangst van de factuur: € 550 excl. BTW tot eind 2021.  
(normale jaarlijkse lidmaatschapsprijs is 950 euro excl. BTW) 

Handtekening:      Datum: ......../......../ ........ 

mailto:info@ode.be
https://images.ode.be/2021689493287-pvvl-ledencharter-2021.pdf


 

LEDEN PV-VLAANDEREN 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


