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1. Begrippen/Definities 
Deelnemer: Elke klant van Greenchoice die zich 
aanmeldt als deelnemer voor het Bosspaarplan. 
Locatie: De locaties worden uitgekozen door 
Greenchoice. De eerste locatie is Primavera, vlakbij 
het plaatsje São Gabriel in Brazilië aan de Urucu-
rivier. Greenchoice bericht de deelnemers van het 
Bosspaarplan over de aanschaf van andere 
locaties. 
Inleg: De deelnemer neemt deel met een 
maandelijks bedrag. De inleg is het totaal van de 
maandelijkse bedragen die de deelnemer op enig 
moment heeft betaald. 
 
2. Doelstellingen 
Behoud, herstel en bescherming van bossen voor 
lange termijn middels: 
-   verwerving van eigendom 
- onderhoud en bescherming door de locale 
bevolking 
-  voortgaande uitbreiding van het beschermde 
gebied 
 
De deelnemer verplicht zich om hetdoel van 
eeuwige bosbescherming te onderschrijven en 
geen commerciële activiteiten op het gebied te 
ontplooien. 
 
3. Begin/Einde overeenkomst: 
De overeenkomst start nadat de deelnemer zich 
via een aanmeldkaart of via de website van 
Greenchoice heeft aangemeld. De deelnemer 
ontvangt eerst een bevestiging van deelname via 
de email of per brief, alvorens de maand 
daaropvolgend de eerste inleg wordt opgehoogd 
bij het maandelijks voorschot voor energie. De 
overeenkomst start altijd per de 1e van een maand 
en eindigt altijd per de laatste van een maand. De 
overeenkomst is per direct en zonder kosten 
opzegbaar. 
 
4. Inleg 
Elke maand legt de deelnemer een bedrag van € 5,- 
in of een veelvoud van € 5,-. Dit bedrag is inclusief 
BTW. De inleg is fiscaal niet aftrekbaar als gift, 
omdat Greenchoice niet als ANBI is aangewezen. 
De inleg wordt automatisch geïncasseerd 
gelijktijdig met het maandelijkse voorschot voor de 
energiekosten. Extra inleg met grotere incidentele 
stortingen is op aanvraag mogelijk. 
 

 
 
 
 
 
5. Verwerving 
Greenchoice koopt via partners de  hectares bos en 
verplicht zich tot de bescherming en het 
onderhoud van deze bossen. De verwerving vindt 
plaats in opdracht van de deelnemers. Notariële en 
kadastrale kosten die gemoeid zijn met de 
aanschaf van een gebied zijn onderdeel van de 
aanschafprijs. Greenchoice verplicht zich om met 
de inleg bos te verwerven en te beschermen.  
 
6. Herplant 
Herplant vindt plaats binnen enkele jaren na de 
verwerving. Herplant is noodzakelijk op ‘oude 
plantages’ en andere stukken bos die kaalgekapt 
zijn. Herplant in Brazilië vindt plaats in 
samenspraak met de universiteit van Manaus. 
Getracht wordt een diversiteit aan toekomstige 
woudreuzen terug te planten. Voor de veilige groei 
van de woudreuzen (fase2 groei) kan het 
noodzakelijk zijn om eerst beschermende 
planten/bomen te planten (fase 1 groei). 
 
7. Onderhoud 
Onderhoud bestaat uit het vrijhouden van de jonge 
aanplant en eventuele uitdunning. Kleinschalige 
herplant van enkele bomen valt eveneens onder 
onderhoud. 
 
8. Bescherming 
Ter voorkoming van roofkap, kap voor landbouw 
en brand is lokale bescherming noodzakelijk. Er zijn 
afspraken gemaakt met een locale toezichthouder 
over bescherming en toezicht op het bos. 
 
9. Bezoek van de locatie 
Elke deelnemer is gerechtigd de locaties van het 
Bosspaarplan te bezoeken. Kosten voor bezoek zijn 
voor de deelnemer zelf. Op verzoek kan informatie 
verstrekt worden over een mogelijke reis naar het 
gebied. 
 
10. Controle 
Controle op onderhoudsafspraken en 
beschermingsafspraken wordt jaarlijks uitgevoerd 
door Greenchoice. Onnodige overheadkosten 
kunnen op die wijze grotendeels voorkomen 
worden. Rapportage aan de deelnemers vindt 
plaats per email. 
 
 
 



11. Kosten 
Van de inleg worden de volgende kosten gemaakt: 
• Kosten van grondverwerving zoals verwoord in 
artikel Verwerving. 
• Kosten voor herplant zoals verwoord in artikel 
Herplant. 
• Kosten voor onderhoud zoals verwoord in artikel 
Onderhoudbos. 
• Kosten voor bescherming zoals verwoord in 
artikel Bescherming. 
• Kosten voor controle zoals verwoord in artikel 
Controle. 
• Kosten van lokale belastingen en heffingen, zoals 
jaarlijkse grondbelastingen. 
 
Greenchoice verzorgt het Bosspaarplan op non-
profit basis: administratieve kosten van de 
verwerking van de maandelijkse inleg per 
deelnemer zijn voor rekening van Greenchoice. 
Deze kosten gaan niet ten laste van de inleg, zodat 
de volledige inleg gebruikt kan worden voor de 
doelstellingen. Voorwaarde voor de gratis 
administratieve verwerking door Greenchoice is 
dat de inleg gecombineerd is met de maandelijks 
automatische incasso van het voorschot voor 
energie (zie artikel Inleg). Ook inzet en eventuele 
reiskosten van Greenchoice medewerkers komen 
niet in mindering op de inleg. 
 
12.Overdracht van de deelneming 
Indien een deelnemer nu of in de toekomst 
zijn/haar deelneming wil overdragen aan een 
andere deelnemer, dan is dit zonder kosten 
mogelijk. Hiervoor is een schriftelijk verzoek aan 
Greenchoice voldoende. Indien een deelnemer de 
overeenkomst beëindigd en zijn/haar deelneming 
wil verzilveren, dan is elke deelnemer vrij om 
zijn/haar deelneming te verkopen aan een andere 
deelnemer. Ook is het mogelijk om de deelneming 
weer in te leveren bij Greenchoice. Greenchoice 
garandeert bij terugname een minimumbedrag 
van 50% van de inleg. 
 
 

 

 

 

 

 

 

13. Aansprakelijkheden/verantwoordelijkheid  
Greenchoice spant zich maximaal in om herplant 
en bescherming te garanderen. Greenchoice is, 
behalve bij grove schuld of opzet, niet 
aansprakelijk voor de omstandigheid dat het 
aangeschafte bos ondanks maximale inspanning 
toch aangetast wordt. Bijvoorbeeld illegale kap, 
bosbrand of nationalisatie kan nooit volledig 
voorkomen of voorzien worden. In welk geval dan 
ook, is Greenchoice door een 
deelnemer/deelneemster nooit verder 
aansprakelijk te stellen dan maximaal zijn/haar 
inleg. 
 
 
 

 


