
 
 
 
 
 
 

 
FORMULIER VOOR HERROEPING WIND MET BOKS LIVE 
 
 

HOE WERKT HET? 
 
U bent een leveringsovereenkomst voor energie en BOKS Live met Greenchoice aangegaan. U heeft 
recht op de wettelijke bedenktermijn van 14 kalenderdagen. De bedenktermijn verstrijkt 14 dagen na 
ontvangst van het product BOKS-meter dat bij de overeenkomst voor BOKS Live hoort. Met dit formulier 
kunt u de overeenkomst Wind met BOKS Live herroepen. 
 
Indien u de BOKS-meter al heeft betaald, betaalt Greenchoice de oorspronkelijke betaling voor de 
BOKS-meter terug binnen 14 kalenderdagen nadat Greenchoice de herroepingsverklaring van de 
contractant heeft ontvangen. De terugbetaling gaat via hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de 
oorspronkelijke betaling heeft verricht. Greenchoice mag wachten met terugbetalen tot zij de BOKS-
meter heeft teruggekregen of u bewijst dat de BOKS-meter is teruggezonden.  

 

Let op: indien u binnen de 14 kalenderdagen bedenktermijn al energie heeft afgenomen bij 
Greenchoice, dan kunt u nog steeds gebruik maken van de mogelijkheid om de overeenkomst te 
herroepen. Echter, dan brengen wij de al geleverde energie bij u in rekening. 
 
 

WAT MOET IK OPSTUREN?  
U kunt dit formulier uitprinten en per e-mail sturen naar boks@greenchoice.nl of sturen naar onderstaand 
adres. Verzending naar dit adres is kosteloos. Indien u de BOKS-meter al heeft ontvangen, dient u deze 
en meegeleverde zaken binnen 14 dagen na uitbrengen van de herroepingsverklaring in de originele 
verpakking terug te sturen naar Greenchoice. Retournering van BOKS-meter is ook kosteloos. 
 
Greenchoice t.a.v. BOKS retour 
Antwoordnummer 20668 
3020 WB Rotterdam 
 
Ik deel u hierbij mede dat ik de overeenkomst betreffende de levering van stroom en/of gas en BOKS Live wil 

herroepen. Het gaat om het volgende leveringsadres: 
 
 
Naam (voorletters en achternaam) ..................................................................................................................................... 

 

Straat & huisnummer ..................................................................................................................................... 

 

Postcode & woonplaats ..................................................................................................................................... 

 

Datum ontvangst BOKS-meter ..................................................................................................................................... 
 
Reden annuleren ..................................................................................................................................... 
 
IBAN ..................................................................................................................................... 
 
Datum ..................................................................................................................................... 
 

 
Handtekening ..................................................................................................................................... 
 
 
 
Jammer dat u heeft besloten om toch niet te kiezen voor écht groene stroom en/of bosgecompenseerd 
gas. Hopelijk kiest u bij uw nieuwe leverancier ook voor groen!  
 
 
 

 


