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Groen, groener, groenst 

Sinds oktober werkt Raymond als servicemedewerker bij ons en is hij een stuk duurzamer 

bezig. Zo wil hij het energielabel van zijn huis aanpakken door te gaan isoleren en 

bestelde hij de ThermoCard van Natuur&Milieu. Raymond: ‘Die komt goed van pas. Je 

meet de binnentemperatuur van je buitenmuren. Zo weet je binnen vijf seconden of ze 

voldoende geïsoleerd zijn”.  

 

LEES ZIJN BLOG OVER DE THERMOCARD  
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Warmetruientopdag! 

5 Februari was de 10e Greenchoice 

Warmetruiendag. Bedankt als u ook 

mee heeft gedaan! Met 229.989 

geregistreerde deelnemers en de hele 

dag trending topic op social media was 

#warmetruiendag een groot succes! 

Samen bespaarden we bijna 138.000kg 

CO2. 6.900 Bomen zouden een heel 

jaar bezig zijn dat om te zetten in 

zuurstof. 

 

Lees meer over de resultaten  

  

   

  

Leuker maken en zelf doen 

Onze CEO Evert den Boer was onlangs 

te gast bij een ecotafel van Ecoland.tv 

over het thema windenergie. Daarbij 

passeren vele onderwerpen de revue. 

Samen met de andere gasten kijkt hij 

vooruit naar de toekomst van 

windenergie, de samenwerking met 

klanten en de rol die Greenchoice 

daarin voor zichzelf ziet weggelegd. 

 

Lees het volledige artikel 

  

   

  

  

Enorme animo Zon op Wennekerpand 

Eind januari startte de crowdfunding voor het zonnedeelproject Zon op 

Wennekerpand in Schiedam. De belangstelling is overweldigend. Samen investeren, 

een duurzame stad en meer cultuur. Een mooie combi! Greenchoice is met trots 

partner en energieleverancier van Zon op Wenneker en helpt hen bij het project. 

 

LEES MEER OVER DIT CROWDFUNDINGPROJECT 

    

  

 

  Zon bij u in de buurt 
 

Zon op uw dak is dé weg naar duurzame 

en goedkope energie. Investeren in 

zonnepanelen roept vaak veel vragen op. 

Wij helpen daarom klanten én niet-klanten 

bij het maken van een duurzame keuze die 

jarenlang stroom én geld oplevert. Tot de 

zomer organiseren we maar liefst 18 

informatieavonden door heel Nederland om 

 

 

 

  Baas over uw energie 
 

Wij dromen ervan dat al onze klanten baas 

worden over hun eigen energie. Wij 

zeggen daarom: ‘als iets van jezelf is ben 

je er zuinig op’. Dat doen we graag met u 

én met nieuwe klanten. Daarom loopt er nu 

een speciale actie waarbij klanten elkaar 

kunnen helpen om deze stap te zetten. 

Doe mee! Kijk in ‘Mijn Dossier’ onder 

‘Acties’ op Baas over eigen energie. 
 

http://greenchoice.m1.mailplus.nl/nct2218842/pBaABEWy2mQJpdp
http://greenchoice.m1.mailplus.nl/nct2218846/pBaABEWy2mQJpdp
http://greenchoice.m1.mailplus.nl/nct2218849/pBaABEWy2mQJpdp
http://greenchoice.m1.mailplus.nl/nct2218850/pBaABEWy2mQJpdp
http://greenchoice.m1.mailplus.nl/nct2218851/pBaABEWy2mQJpdp
http://greenchoice.m1.mailplus.nl/nct2218851/pBaABEWy2mQJpdp
http://greenchoice.m1.mailplus.nl/nct2218843/pBaABEWy2mQJpdp
http://greenchoice.m1.mailplus.nl/nct2218844/pBaABEWy2mQJpdp
http://greenchoice.m1.mailplus.nl/nct2218847/pBaABEWy2mQJpdp
http://greenchoice.m1.mailplus.nl/nct2218848/pBaABEWy2mQJpdp


 

iedereen met vragen over zonnepanelen te 

helpen. 
  

 

  

VOLG ONS OOK VIA   
 

  

 

  

   

  

 

 

Heeft u een vraag? 

 Bekijk de veelgestelde vragen 

 Alles over de slimme meter 

 Lees meer over de app 

 

  

 

 

Direct zelf regelen 

 Meterstanden doorgeven 

 Termijnbedrag wijzigen 

 Wijziging doorgeven 

  

 

 

 

GA NAAR MIJN DOSSIER 

   

 

 

Afmelden  
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