Groene stroom uit Nederlandse biomassa, Nederlandse Wind, een mix van deze bronnen
(Nederlands Groen) of zon** en bosgecompenseerd gas van Greenchoice.
De looptijd van dit contract is 3 jaar met een opzegtermijn van 30 dagen. Start Greenchoice de
levering niet per de 1ste van de maand, dan is de looptijd die voor u van toepassing is afhankelijk van het
moment waarop Greenchoice de levering start. De looptijd kan maximaal 22 dagen langer of 9 dagen
korter zijn dan 3 jaar.***
: Het overeengekomen tarief staat vast voor de looptijd van het contract.
Voor dit contract geldt een maximum jaarverbruik van 100.000 kWh stroom en/of
25.000 m³ gas. Indien het jaarverbruik voor stroom of gas hierboven uitkomt, kan het gehele verbruik
tegen het in die periode geldende variabele tarief worden afgerekend op basis van de door u gekozen
opwekbron voor stroom en op basis van bosgecompenseerd gas.
Indien u dit contract niet (tijdig) heeft opgezegd en u ook geen nieuw contract voor bepaalde
tijd met Greenchoice bent aangegaan, dan geldt na de overeengekomen einddatum een contract voor
onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 30 dagen. De op dat moment geldende variabele tarieven op
basis van de eerder door u gekozen opwekbron voor stroom en voor bosgecompenseerd gas zijn dan van
toepassing.

: Bij voortijdige opzegging van het contract is Greenchoice gerechtigd een
opzegvergoeding in rekening te brengen. Greenchoice kiest er echter bewust voor om dit niet te doen.
U machtigt Greenchoice om de bedragen die u aan Greenchoice moet betalen automatisch te
incasseren. Het is ook mogelijk om deze bedragen zelf over te maken. U dient hiertoe zelf een verzoek in
te dienen bij Greenchoice via de klantenservice.
: U kunt ons telefonisch tegen lokaal tarief bereiken. Ook betaalt u niets extra’s voor het
doorgeven van uw verhuizing of andere wijzigingen. Bij het uitblijven van een door u aan Greenchoice
verschuldigde betaling is Greenchoice wel gerechtigd om € 15,00 aanmaankosten bij u in rekening te
brengen.
Op de leveringsovereenkomst zijn de algemene voorwaarden
levering kleinverbruikers, deze contractvoorwaarden en de kwaliteitscriteria van Greenchoice van
toepassing. Deze kunt u terugvinden op onze website www.greenchoice.nl/voorwaarden. Wanneer er
sprake is van tegenstrijdigheden tussen deze contractvoorwaarden en de algemene voorwaarden, geldt
wat in deze contractvoorwaarden is bepaald.
Greenchoice houdt zich aan de Gedragscode Consument en Energieleverancier en de
Gedragscode Slimme meter 2012. Deze gedragscodes kunt u vinden op
www.greenchoice.nl/voorwaarden.

* Dit zijn de contracten 3 jaar Biomassa uit Nederland met bosgecompenseerd gas, 3 jaar Wind uit Nederland met
bosgecompenseerd gas, 3 jaar Zon uit Nederland met bosgecompenseerd gas, GroenVoorop 3 jaar met
bosgecompenseerd gas en 3 jaar Groen uit Nederland met bosgecompenseerd gas.

** De door u gekozen opwekbron kunt u zien in uw online dossier.
*** Indien de startdatum van de levering voor de 9e van de maand is, zal de looptijd 36 maanden minus het aantal
dagen verschil met de 1e van deze maand zijn. Indien de startdatum van de levering na de 9 e van de maand is, zal de
looptijd 36 maanden plus het aantal dagen verschil met de 1e van de volgende maand zijn.
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