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Om deel te nemen aan de Slim laden pilot geef je toestemming aan Greenchoice: 

- om de meterstanden van elektriciteit en gas via jouw slimme meter(s) dagelijks op 

kwartierbasis op te (laten) vragen en te delen met Jedlix. Deze meterstanden mogen 

gebruikt worden door Jedlix en Greenchoice voor het aan jou aanbieden van (extra) 

diensten, onder andere het berekenen van voordeel dat behaald wordt bij het thuis 

opladen van jouw elektrische auto; 

- en door haar geselecteerde partners voor het aan jou aanbieden van producten en 

diensten op gebied van e-mobility. 

Indien je hiermee niet akkoord gaat kun je niet deelnemen aan de Slim laden pilot. 

Om deel te nemen aan de Slim laden pilot geef je toestemming aan jouw netbeheerder: 

- voor het ophalen en verwerken van de meterstanden van elektriciteit en gas via jouw 

slimme meter(s) ten behoeve van de aanlevering van verbruiksdata op 

kwartierniveau aan Greenchoice. Jouw meters mogen per kwartier op dagelijkse 

basis uitgelezen worden. Je verklaart dat de meterstanden van je slimme meter 

betrekking hebben op jouw energieverbruik; 

- om voor de inkoop van je energie door jouw leverancier je meterstanden per kwartier 

dagelijks op te halen om je verbruik te berekenen. Dit verbruik wordt geanonimiseerd 

verstrekt aan de programmaverantwoordelijke van jouw leverancier. Je individuele 

meterstanden per kwartier en bijbehorende verbruik worden maximaal twee 

maanden bewaard; 

- om jouw kwartier verbruiken en meterstanden per de eerste van de maand 

geanonimiseerd te verwerken in een maandrapportage en om deze 

maandrapportage te verstrekken aan alle marktpartijen. Jouw meterstanden per de 

eerste van de maand worden voor maximaal vijf jaar opgeslagen in een register en 

gebruikt voor herberekening van je standaard jaarverbruik. 

Indien je hiermee niet akkoord gaat kun je niet deelnemen aan de Slim laden pilot. 

Deze toestemming geldt voor onbepaalde tijd, maar kan op ieder moment in jouw 

Greenchoice Mijn dossier en de Greenchoice app weer worden ingetrokken. Wanneer je 

jouw toestemming intrekt kun je nog wel gebruik blijven maken van de Jedlix app maar niet 

meer deelnemen aan de Greenchoice pilot. Je zult dan dus geen beloning meer ontvangen 

voor jouw Slim geladen kWh’s.   

Greenchoice beschermt jouw privacy onder andere door het naleven van de Gedragscode 

Leveranciers Slimme Meter 2012. Deze Gedragscode kun je hier vinden. Het privacy 

statement van Greenchoice vind je hier. Specifieke uitleg over hoe wij omgaan met jouw 

Slimme Meter data vind je hier in het privacy statement van Greenchoice.  

Om deel te kunnen nemen aan de Slim laden pilot zijn er nog enkele andere voorwaarden. 

Zo kunnen we jouw auto alleen Slim opladen als je klant bent bij Greenchoice en in het bezit 

bent van een Renault Zoë of een auto van het merk Tesla. Daarnaast dien je de 

mogelijkheid te hebben om thuis te kunnen laden.  

https://www.greenchoice.nl/media/1528/gedragscode-leveranciers-slimme-meters-2012.pdf
https://www.greenchoice.nl/privacy/
https://www.greenchoice.nl/privacy/#welke-persoonsgegevens%20verwerkt%20greenchoice?2


 

Als pilotdeelnemer ontvang je bij aanvang en na afloop van de pilot per e-mail een 

vragenlijst. Wanneer je beide vragenlijsten hebt ingevuld ontvang je van Greenchoice een 

Windvanger. De Algemene Voorwaarden WindVanger (versie 25 april 2018) zijn hierbij van 

toepassing. Daarnaast kunnen jouw gegevens door Greenchoice worden gebruikt om je 

(telefonisch) te benaderen over jouw (gebruiks)ervaring tijdens de Slim laden pilot. Hierdoor 

kan de (gebruiks)ervaring verbeterd worden. 

De pilot begint op 22 oktober 2018 en heeft een duur van 9 maanden. Het is mogelijk dat de 

pilot eerder wordt beëindigd. In dit geval krijg je de vergoeding voor de Slim geladen kWh’s 

tot het moment van beëindiging van de pilot uitbetaald door Jedlix. 

 

 

 

https://www.greenchoice.nl/media/3289/definitieve-algemene-voorwaarden-windvanger-25-april-2018.pdf

