
   
Productinformatie WindVanger 

 

Wat is een WindVanger? 

Een WindVanger is een stukje van de opgewekte stroom van onze eigen windmolens van het windpark 

Hartelkanaal. Met een WindVanger koop je een stukje van deze opwekte stroom en betaal je een deel 

van je jaarlijkse stroombehoefte voor een periode naar keuze vooruit. Een WindVanger heeft jaarlijks 

een gegarandeerde opwek van 125 kWh met kans op meerproductie. WindVangers zijn aan te schaffen 

met elk lopend energiecontract, zolang je een stroomproduct bij Greenchoice afneemt. De opbrengst 

van een WindVanger wordt in mindering gebracht op het stroomverbruik van je jaarnota. WindVangers 

zijn verkrijgbaar met een looptijd van 3, 5, 10 of 15 jaar. Je kan zelf bepalen wanneer, hoeveel en voor 

welke looptijd je WindVangers wil aanschaffen. Dit is niet gekoppeld aan de looptijd van je 

energiecontract. Je betaalt eenmalig vooraf een vast bedrag en hebt verder geen jaarlijkse kosten. Zo 

ben je gedurende de looptijd van je WindVanger verzekerd van een vaste prijs.  

 

Hoeveel WindVangers kan ik aanschaffen? 

Op basis van je jaarverbruik kun je kiezen hoeveel WindVangers je wil kopen. Je mag voor maximaal 

80% van je jaarverbruik WindVangers aanschaffen. Wek je al op een andere wijze je eigen energie op, 

anders dan zonnepanelen? Houd er dan rekening mee dat je deze opwek afhaalt van het op de 

webpagina getoonde verbruik. Het is belangrijk dat je het op de webpagina getoonde jaarverbruik 

controleert aan de hand van je actuele situatie. Hiermee voorkom je dat je teveel WindVangers 

aanschaft die niet in mindering worden gebracht op je jaarnota.  

 

Wat levert een WindVanger op? 

Een WindVanger levert gedurende de overeengekomen looptijd minimaal 125 kWh per jaar op. Waait 

het in een jaar harder en is er sprake van meerproductie dan verdelen we dat naar rato over alle 

WindVangers. De stroom die jouw WindVanger opwekt, wordt in mindering gebracht op je jaarnota. Je 

krijgt de kale stroomprijs en btw vergoed. Op de verplicht te betalen transportkosten en energiebelasting 

heeft een WindVanger geen invloed.  

 

De prijzen voor een WindVanger zijn onder meer gebaseerd op de huidige stroomprijzen en kunnen 

van tijd tot tijd variëren. Door vraag en aanbod op de energiemarkt kunnen stroomprijzen stijgen en 

dalen. Hoe deze prijzen zich in de toekomst zullen ontwikkelen is niet op voorhand te zeggen. Als de 

prijzen van je stroomcontract in de toekomst stijgen ten opzichte van de vaste prijs van je WindVanger 

dan levert je dat een voordeel op. Als de prijzen van je stroomcontract in de toekomst dalen ten opzichte 

van de vaste prijs van je WindVanger dan levert je dat mogelijk een nadeel op. Houd daar rekening mee 

bij je keuze voor het aantal WindVangers en de looptijd daarvan. 

 

Hoe schaf ik WindVangers aan? 

Met je bestaande inloggegevens van Greenchoice, log je in op de speciale WindVangers webpagina. 

Vervolgens kies je de gewenste looptijd en reken je de eenmalige kosten direct af via iDeal of met 

creditcard. Na aankoop ontvang je per email een bevestiging en gaat je WindVanger per direct in.  

 

Wettelijke bedenktijd 

Voor het aanschaffen van een of meerdere WindVanger(s) geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. 

De bedenktijd verstrijkt 14 dagen na de datum van aankoop. Voor meer informatie verwijzen wij naar 

de desbetreffende link op onze webpagina.  

 

Algemene voorwaarden  

Op de overeenkomst die tot stand komt bij het aanschaffen van een of meerdere WindVanger(s) zijn 

onze ‘Algemene voorwaarden WindVanger’ van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze 

productinformatie en de algemene voorwaarden is de tekst van de algemene voorwaarden leidend.  
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