Garantie van oorsprong
Zo weet u zeker waar uw groene stroom vandaan komt

Waarom een garantie van oorsprong?
Groene stroom maakt gebruik van hetzelfde elektriciteitsnet als
niet-duurzame stroom. Als klant van Greenchoice wilt u zeker weten
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dat de stroom diegroene
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groen is. Daarom is het belangrijk dat Gebruikers
Greenchoice u een zogeheten garantie van oorsprong kan geven.
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Waar komt
mijn stroom
vandaan?
Groene stroom kan
in principe overal
worden opgewekt.
Toch probeert
Greenchoice zo veel
mogelijk stroom in
Nederland te laten
produceren. Zo
dragen we bij aan
een steeds groener
Nederland.

Waarom geen directe verbinding?
Als u uw groene stroom direct zou kunnen
afnemen van de producent zou dat natuurlijk
het makkelijkst te controleren zijn. Maar al deze
kabels zijn in de praktijk veel te duur en te
verspillend. Daarom maakt groene stroom
gebruik van hetzelfde netwerk als grijze stroom.
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Bij de productie van iedere hoeveelheid groene stroom
hoort een uniek digitaal certificaat.
Deze staat op naam
Certificerings
organisatie
van de leverancier, zoals Greenchoice. Nadat u deze
hoeveelheid stroom verbruikt, wordt het certificaat weer
afgeboekt en daarmee ook meteen ongeldig. Zo weten
we zeker dat de hoeveelheid groene stroom die u
gebruikt ook daadwerkelijk groen is opgewekt.
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Hoe weet u dat uw stroom groen is opgewekt?
De stroom die Greenchoice u levert is
gecertificeerd door Certiq. Certiq zorgt
voor de juiste registratie van onze groene
stroom en voorkomt dubbeltellingen.
Certiq is onderdeel van de landelijke
netbeheerder Tennet en werkt namens
het ministerie van Economische Zaken.

Kortom:
Voor alle groene energie
die u gebruikt, moet er
evenveel groene energie
het net in worden gestopt.

Greenchoice stimuleert Nederlandse groene energie
Groene stroom uit Nederland is van groot belang omdat daarmee de
energieproductie in ons eigen land groener wordt. De duurzame stroom
van Greenchoice komt vooral uit zon, wind en biomassa, en zoveel
mogelijk van Nederlandse opwekkers.
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heel groen, maar
stimuleren geen nieuwe groene productie in Nederland. In het verleden
hebben wij ook genoodzaakt gebruik gemaakt van Scandinavische waterkrachtcertificaten. We hebben er hard aan gewerkt om steeds minder
waterkrachtstroom te gebruiken. En dat is gelukt!

Snel naar 100% Nederlandse groene energie
Wij investeren al sinds 2001 actief in
windmolens, zonne-projecten en
biovergisting in ons land. Ons doel is dat
alle energie duurzaam en dichtbij wordt
opgewekt. Sinds 2016 krijgen al onze
klanten thuis al uitsluitend stroom uit
Nederland. Een grote groene mijlpaal.
Stapje voor stapje werken we daar ook
voor onze (vaak grote) zakelijk klanten
aan. Uiterlijk in 2020 willen we dat al
onze stroom uit Nederland komt.
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De groenste energie is je eigen energie.
Kijk voor meer informatie op www.greenchoice.nl

