
                                                                                                                                                 

 

 

Artikel 1. Algemeen  

1. Deze Actievoorwaarden (de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Greenchoice 

‘Baas over eigen energie’ actie (de “Actie”). Deze actie loopt van 14 december 2015 tot 15 

februari 2016 (de “Actieperiode”). 

2. Greenchoice behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder 

voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de 

Actievoorwaarden en/of de Actieperiode en/of de actieproducten/-prijzen te wijzigen 

indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding 

gehouden te zijn jegens deelnemer.  

 

Artikel 2. Deelname  

Deelname aan de Actie staat uitsluitend open voor een deelnemer die beschikt over een aansluiting 

voor elektriciteit met een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3x80A en/of een 

aansluiting voor gas met een totale maximale capaciteit van ten hoogste 40m3 per uur.  

 

Artikel 3. Uitleg actie  

De Actie werkt als volgt: 

1. Deelnemer die zich gedurende de Actieperiode aanmeldt bij Greenchoice voor het 100% 

Groen tarief plus 250 kWh (van toepassing in het geval deelnemer niet handelt in de 

uitoefening van een beroep of bedrijf) of het Zakelijk 3 jaar tarief plus 250 kWh (van 

toepassing in het geval deelnemer wel handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) 

en op 15 november 2016 nog klant is van Greenchoice, krijgt van Greenchoice, ongeacht de 

datum waarop de levering van energie wordt gestart, een eenmalige financiele vergoeding 

gelijk aan minimaal 250 kilowattuur (‘kwh’) (exclusief overheidsheffingen en btw).  

 

Artikel 4. Opbrengst van de Windmolen  

1. De financiele vergoeding bestaat uit het leveringstarief voor stroom (excl. 

overheidsheffingen en btw) vermenigvuldigd met minimaal 250 kwh. Het leveringstarief is 

het gemiddelde leveringstarief voor stroom (excl. overheidsheffingen en btw) dat 

Greenchoice op grond van de leveringsovereenkomst met deelnemer bij de deelnemer in de 



                                                                                                                                                 

 

periode dat hij klant is van 14 december 2015 tot en met 15 november 2016 voor de stroom 

in rekening brengt. Bij een dubbele meter gaan we bij de leveringstarieven uit van 55% 

normaal tarief en 45% dal tarief.  

2. Neemt een deelnemer gedurende de periode 14 december 2015 tot en met 15 november 

2016 alleen gas af bij Greenchoice, dan is het leveringstarief het enkeltarief voor stroom 

(excl. overheidsheffingen en btw) van het 100% Groen tarief (van toepassing in het geval 

deelnemer niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) of het Zakelijk 3 jaar 

tarief (van toepassing in het geval deelnemer wel handelt in de uitoefening van een beroep 

of bedrijf) dat geldt op 15 november 2016.  

3. Heeft een deelnemer gedurende de periode 14 december 2015 tot en met 15 november 

2016 meerdere leveringsovereenkomsten waar verschillende tarieven op van toepassing 

zijn, dan geldt met inachtneming van lid 2 van dit artikel de leveringsovereenkomst met het 

hoogste (en dus voor deelnemer meest voordelige) leveringstarief voor stroom (excl. 

overheidsheffingen en btw). 

4. Het aantal kwh is afhankelijk van hoe hard de windmolen in de periode van 14 december 

2015 tot en met 15 november 2016 heeft gedraaid, maar is minimaal 250 kwh.  

 

Artikel 5. Uitbetaling  

Uitbetaling van de opbrengst aan Deelnemers zal door middel van een eenmalige nota plaatsvinden 

in de periode vanaf 15 november 2016. Deze wordt niet verrekend op de reguliere jaarnota.  

 

Artikel 6. Diversen  

1. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties van Greenchoice. 

2. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. 


