Stappenplan DigiD Machtigen
Het is ook mogelijk om iemand anders te machtigen om het definitieve energielabel te
laten regelen. Dit kan alleen voor particuliere eigenaren, dus niet als een woning in het
bezit is van een onderneming (KvK, bijvoorbeeld een corporatie). Je kunt een andere
burger machtigen, maar ook een bedrijf/ondernemer. Het aanvragen van een machtiging
verloopt via DigiD (machtigen.digid.nl). Zie hieronder de stappen die je daarvoor moet
doorlopen:
>> Vraag een machtiging aan via je DigiD en volg daar de volgende procedure:
1. Log in me je DigiD en geef aan dat je iemand wil machtigen voor de dienst
‘Energielabel voor woningen’.
2. Er wordt vervolgens een code aangemaakt. Geef deze code aan degene die
gemachtigd wordt.
3. De gemachtigde logt ook in op machtigen.digid.nl en logt daar in met zijn eigen
DigiD/eHerkenning en activeert vervolgens de code.
4. De gemachtigde kan nu een label aanvragen voor de woning(en) van de eigenaar.
Op www.energielabelvoorwoningen.nl kiest de gemachtigde dan voor de knop
‘Een energielabel aanvragen voor iemand anders’. De gemachtigde komt
vervolgens op een pagina waar hij/zij kan kiezen voor inloggen met DigiD dan wel
eHerkenning. Na inloggen moet de gemachtigde eerst kiezen voor wie hij/zij verder
wil gaan. Dat gebeurt aan de hand van het BSN-nummer van de eigenaar. Als
iemand voor meerdere personen gemachtigd is, dan zal er een lijst staan met
meerdere BSN-nummers.
Een eigenaar die geen DigiD heeft, kan ook van deze service gebruik maken. De eigenaar
vraagt dan telefonisch een machtiging aan via de DigiD helpdesk. De machtigingscode
wordt dan per post opgestuurd. Als de eigenaar weet wie hij/zij wil machtigen, kan de
beoogde gemachtigde ook de machtiging aanvragen via machtigen.digid.nl. Deze site
biedt hierover ook meer informatie.
Eventueel kan bij vragen of problemen met machtigen contact opgenomen worden met
de DigiD Helpdesk via 088 123 65 55 of info@digid.nl.
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