Actievoorwaarden Greenchoice Vriendenvoordeel
Deze actie wordt aangeboden door Groene Energie Administratie B.V. (‘Greenchoice’), statutair
gevestigd en kantoorhoudende te (3014 DB) Rotterdam aan het Kruisplein 15.
Als je via Greenchoice Vriendenvoordeel een nieuwe klant aanbrengt bij Greenchoice, krijgen zowel
jij als de aangebrachte klant een beloning. Jou noemen we in dat geval de ‘promoter’. De door jou
aangebrachte klant noemen we de ‘introducé’.
Op de actie zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
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De actie is geldig vanaf 28 maart 2019 tot en met 21 augustus 2019 (de ‘actieperiode’).
Afgesloten contracten voor 28 maart 2019 maken geen aanspraak op de verhoogde beloning,
welke ingaat per 28 maart.
De actie geldt alleen als zowel de promoter als de introducé 18 jaar of ouder is.
De actie geldt alleen als een introducé is aangebracht via Greenchoice Vriendenvoordeel.
Een promoter ontvangt een beloning per introducé. De introducé ontvangt ook een beloning.
De introducé dient een geldig 3-jarig Greenchoice Vriendenvoordeel (de
‘leveringsovereenkomst’) te sluiten met Greenchoice tijdens de actieperiode.
De beloning is pas verschuldigd als de wettelijke bedenktermijn van 14 kalenderdagen is
verlopen en de introducé klant is gebleven van Greenchoice.
Greenchoice Vriendenvoordeel is gekoppeld aan een persoon. De promoter en de introducé
kunnen niet voor meerdere leveringsadressen meerdere keren gebruik maken van de actie.
Het is de promoter niet toegestaan zichzelf ook aan te brengen als introducé met een ander
leveringsadres.
Greenchoice Vriendenvoordeel wordt uitgevoerd door Member Get Member Company,
statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1019 BW) Amsterdam aan de Oostelijke
Handelskade 865.
De promoter maakt via de Greenchoice Vriendenvoordeelpagina een profiel aan bij Member
Get Member Company.
Als een introducé via de Greenchoice Vriendenvoordeelpagina van de promoter bij Greenchoice
een leveringsovereenkomst sluit, geeft Greenchoice zijn/haar e-mailadres, naam en
achternaam en bankrekeningnummer door aan Member Get Member Company. Member Get
Member Company gebruikt deze gegevens alleen ter registratie van de deelname, te
communiceren over de status van deelname en om de beloningen uit te betalen.
De uitbetaling van de beloning aan de promoter en de introducé vindt ongeveer 5 weken na het
sluiten van de leveringsovereenkomst tussen de introducé en Greenchoice plaats. Member Get
Member Company draagt zorg voor de uitbetalingen.
Als niet wordt voldaan aan deze voorwaarden of bij fraude bij het aanbrengen en/of aanmelden
van een introducé worden geen beloningen uitbetaald dan wel is Greenchoice gerechtigd al
uitbetaalde beloningen terug te vorderen.
Greenchoice draagt geen verantwoordelijkheid voor de uitingen van de promoter over
Greenchoice en deze actie.
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Als de promoter een boodschap deelt, doet hij/zij dit op eigen initiatief. De promoter deelt
zijn/haar boodschap met de introducé. De promoter zal een boodschap alleen met een
introducé delen, als de promoter zich ervan heeft overtuigd dat de introducé de boodschap op
prijs stelt. De promoter vrijwaart Greenchoice van aanspraken ter zake.
Greenchoice is op ieder moment gerechtigd de looptijd en de invulling van de actie te
veranderen of de actie te beëindigen.
Greenchoice draagt geen verantwoordelijkheid voor de eventuele fiscale aspecten die
betrekking hebben op de beloningen die aan de promoter en introducé worden uitbetaald.
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