Gaat u ook voor een beter milieu tegen lagere kosten?

Groene energie !
Goed voor u
én het milieu !

Stap 1
U vult de bijgevoegde overeenkomst voor levering van duurzame energie volledig
in en stuurt deze naar ons op.

Groene stroom
én groen gas
voordeliger dan
gewone energie

Stap 2
Greenchoice zorgt vervolgens voor de complete administratieve afhandeling met
uw huidige leverancier. U heeft hier in het geheel geen omkijken naar en u loopt
geen risico. Uw huidige leverancier verlaagt uw maandelijkse voorschotbedrag met
de kosten voor stroom en gas. Alleen indien van toepassing blijft die leverancier u
nog kosten voor water, kabeltelevisie en/of gemeentelijke heffingen in rekening
brengen. U ontvangt van Greenchoice een bevestiging met het voor u vastgestelde
voorschotbedrag. Dit wordt bepaald op basis van uw historisch jaarverbruik dat
wij van de netbeheerder doorkrijgen.

Hier vouwen

Stap 3

Postzegel

Automatisch wordt bij u maandelijks het voorschotbedrag voor de groene energie
geïncasseerd. Greenchoice stuurt u een duidelijke jaarafrekening, waarin het prijsvoordeel is verwerkt.
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Pieter de Hoochweg 111
3024 BG Rotterdam
Tel.: 010 - 478 23 26
Internet: www.greenchoice.nl
E-mail: vragen@greenchoice.nl

Specifieke vragen kunt u mailen naar
vragen@greenchoice.nl of u belt de helpdesk
0900 - 2020120 (10 eurocent per minuut).
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U kunt meer informatie krijgen via de site www.greenchoice.nl.
Een zeer informatieve site is www.energiebond.nl en
www.groene-energie.nl (van het Ministerie van Economische Zaken).

Deze rand bevochtigen, formulier dubbelvouwen, dichtplakken en opsturen

OVEREENKOMST VOOR DE LEVERING VAN DUURZAME ENERGIE
Tussen

Greenchoice heeft de volgende
heldere principes
Greenchoice
Greenchoice levert als enige energiebedrijf in Nederland alleen milieuvriendelijke energie. Sinds de oprichting
in 2000 zijn we inmiddels uitgegroeid
naar de grootste 100% groene energieleverancier in Nederland. We hanteren
hierbij zeer concurrerende tarieven; onze
groene energie is zelfs voordeliger dan
gewone energie, nu én in de toekomst!
Greenchoice heeft als doelstelling dat
zoveel mogelijk mensen in Nederland
overstappen op groene energie, want uiteindelijk ligt de toekomst bij duurzame
opwekking. De natuur lijdt te zeer onder
de gevolgen van vervuiling en het broeikas-effect. Terwijl de alternatieven nu al
voor handen zijn! Kies daarom nu
bewust voor groene energie.

Keuzevrijheid
De markt voor stroom en gas is een
volledig vrije markt. U mag zelf
kiezen door wie u uw energie wil
laten leveren.
Bij Greenchoice betaalt u alle kosten
voor de levering van uw energie.
U krijgt geen aparte rekeningen, dit
maakt het wel zo overzichtelijk.
Greenchoice levert via de bestaande
kabels en leidingen.
De netbeheerder van uw regio blijft
verantwoordelijk voor het netwerk en
de meters, zij blijven ook de meterstand op nemen. De netbeheerder
staat hiertoe onder toezicht van de
overheid.
De betrouwbaarheid van de levering
van energie blijft exact hetzelfde.
Bij een eventuele storing kunt u het
landelijke storingsnummer bellen:
0800-9009.
Greenchoice verzorgt kostenloos alles
omtrent uw overstap. U heeft hier
geen omkijken naar.
U kunt dus gegarandeerd zonder
leveringsrisico overstappen naar
Greenchoice.

Wij houden de organisatie klein,
klantvriendelijk en efficiënt. Bij
Greenchoice krijgt u meteen een
medewerker aan de telefoon die uw
vraag kan beantwoorden.
We leveren uitsluitend milieuvriendelijke energie.
Wij geven u de garantie dat u nu,
maar ook in de toekomst groene energie voordeliger krijgt dan gewone
‘grijze’ energie.
Wij vertrouwen erop dat u net als
onze huidige klanten tevreden zult
zijn. Daarom hanteren wij geen
opzegtermijn en geen opzegkosten.

Groene stroom
Groene stroom wordt opgewekt door
duurzame bronnen zoals windmolens,
zonnepanelen, biomassa- en waterkracht
installaties. Op het stroom-netwerk mixt
deze energie met de normale ‘grijze’
stroom. Thuis ontvangt iedereen de mix
van deze stroom. U krijgt als klant de
garantie dat Greenchoice evenveel
groene energie toevoegt aan het netwerk
als u verbruikt. Hoe meer mensen groene
stroom nemen, hoe groener de stroom
op het netwerk wordt. Door uw overstap

naar groene stroom steunt u het milieu en
helpt u de wereld leefbaar te houden.
Greenchoice heeft inmiddels meer dan
50 windmolens rechtstreeks onder
contract en is de grootste inkoper van
zonnestroom in Nederland!

Uw voordeel

Greenchoice, gevestigd te Rotterdam
en

Greenchoice biedt u zowel voor groene stroom als groen gas nu en in de toekomst een
kortingsgarantie. De korting geldt voor elke kWh stroom en elke m3 gas die u verbruikt.

Jaarverbruik

Voordeel ten opzichte van uw
huidige energiebedrijf met
normale “vuile” energie

Voordeel ten opzichte van uw
huidige energiebedrijf met
groene energie

Groen gas
Bij de verbranding van gas komt CO2
vrij, deze uitstoot is schadelijk voor het
milieu. Greenchoice zorgt ervoor dat
deze negatieve natuurgevolgen gecompenseerd worden. Dit doen we door
bescherming van kwetsbare bossen en
aanplant van nieuwe bossen. Bossen
nemen immers de CO2 weer op die vrijkomt bij de verbranding van uw aardgas
en zetten dit om in zuurstof. Bossen zijn
als het ware de longen van de aarde.
Op meerdere plaatsen in de wereld
beschermt Greenchoice bedreigde
natuurgebieden.
Zo werken we in Ecuador samen met de
Nederlandse organisatie Forest Forever en
de locale stichting Profafor, actief aan het
herstel van het Mindo Cloud Forest. Ook in
Brazilie en Indonesië wordt gewerkt aan
het herstel en behoud van (oer)bossen.
U beschermt zo niet alleen het klimaat,
maar ook het leefgebied van bedreigde
dieren, zoals de poema en de kolibrie.

3000 kWh en
1500 m3

€ 11,25

€ 30,- – € 101,-

4000 kWh en
2000 m3

€ 25,-

€ 40,- – € 135,-

5000 kWh en
3000 m3

€ 20,-

€ 60,- – € 180,-

Het jaarlijks voordeel ligt tussen de € 11,25 en de € 180,- ten opzichte van uw regioleverancier. Alle kosten zijn inclusief, REB, MEP, vastrecht, BTW, transport etc.

Naam

:

Leveringsadres

:

Postcode/Plaats

:

Geboortedatum

:

Telefoon

:

E-mail

:

Oude leverancier

:

m/v

Einddatum contract:

Door ondertekening krijgt u:
■■Groene stroom van Greenchoice. (0,25 eurocent korting per kWh)
■■100% windenergie ■■100% waterkrachtenergie ■■energie uit een mix van duurzame bronnen
3
■■Groen gas van Greenchoice. (0,25 eurocent korting per m )
Greenchoice levert u groene energie met:
De garantie dat voor elke kWh die u afneemt door Greenchoice 100% groene stroom wordt
ingekocht en geleverd aan het elektriciteitsnetwerk.
De garantie dat Greenchoice de negatieve milieu-effecten van uw gas verbruik compenseert middels
de bescherming van bedreigde bossen.
De garantie dat u met groen gas en groene stroom nu en in de toekomst goedkoper uit bent dan met
gewone stroom en gas van uw regioleverancier.
■■U machtigt Greenchoice om het maandelijks voorschot met een automatische incasso te incasseren.
U krijgt vóór de eerste betaling een brief met daarin de berekening van uw energievoorschot.
Uw bank/gironummer voor automatische incasso is:

Hoe werkt het in de praktijk
Maandelijks incasseert Greenchoice
het voorschot van uw rekening.
Dit voorschot is inclusief alle kosten
voor uw energie (levering, transport,
vastrecht, energiebelasting en BTW).
U betaalt geen abonnements-,
inschrijf- of andere ondoorzichtige
kosten.

De netbeheerder in uw regio blijft de
meterstanden opnemen of vraagt u om
een opgave daarvan. Greenchoice verwerkt die meterstanden in een duidelijke
jaarafrekening.
Ook als u reeds een vast contract hebt
voor energie bij een ander energiebedrijf kunt u zich aanmelden voor ons
aanbod. Wij regelen voor u de opzegging van dat contract.

■■Ik wil dat Greenchoice namens mij de korting
overmaakt aan het volgende goede doel:
(alleen erkende doelen met CBF keurmerk)
Door ondertekening machtigt u Greenchoice om er voor te zorgen dat de kosten voor netbeheer via
dezelfde nota afgehandeld worden. Greenchoice regelt dit met uw netbeheerder zodat u één maandelijkse nota ontvangt. U heeft hier verder geen omkijken naar. De algemene en bijzondere voorwaarden
van Greenchoice en van uw netbeheerder zijn van toepassing. Op eerste verzoek worden deze aan u
verzonden. U kunt deze voorwaarden ook vinden op www.greenchoice.nl.
U kunt de overeenkomst te allen tijde per direct en zonder kosten opzeggen.
Plaats:
Handtekening:

Datum:
Greenchoice KvK nr. 24302685

