Algemene Voorwaarden Bosspaarplan
Gebruiker van deze Algemene Voorwaarden is
de

besloten

vennootschap

Groene

Energie

Administratie B.V., handelend onder de naam
Greenchoice,
15,

gevestigd
DB

3014

geregistreerd

bij

de

aan

het Kruisplein

Rotterdam
KvK

onder

en

nummer

24302685 (“Greenchoice”). Voor vragen over
deze

algemene

voorwaarden

kunt

u

Greenchoice bellen op 010-4782326 of e-mailen
naar

bosspaarplan@greenchoice.nl.

Deze

Algemene Voorwaarden zijn ook te vinden op:
www.greenchoice.nl/voorwaarden.
1. Begrippen/Definities
Algemene
Voorwaarden: de
onderhavige
algemene voorwaarden ten behoeve van het
Bosspaarplan.
Bosspaarplan: Het plan van Greenchoice om
rechtstreeks dan wel door middel van
samenwerking met andere partijen bos te
(laten) beschermen, te beheren c.q. te
onderhouden, aan te planten en/of (indirect) te
verwerven, waarvoor Deelnemers donaties
kunnen doen onder de voorwaarden zoals
opgenomen in deze Algemene Voorwaarden.
Deelnemer: Elke klant van Greenchoice die zich
heeft aangemeld als deelnemer voor het
Bosspaarplan. De locaties van het Bosspaarplan
worden
uitgekozen
door
Greenchoice.
Greenchoice informeert de Deelnemers over de
locaties die via het Bosspaarplan worden
beschermd.
2. Begin/Einde overeenkomst:
Deze
Algemene
Voorwaarden
zijn
van
toepassing op de overeenkomst, die tot stand
komt tussen Greenchoice en Deelnemer bij
aanmelding voor het Bosspaarplan via een
aanmeldkaart
of
via
de
website
van
Greenchoice. De Deelnemer ontvangt eerst een

bevestiging van deelname via e-mail of per
brief. Vervolgens wordt het maandelijks
voorschot voor energie verhoogd met het
bedrag van de donatie. De overeenkomst start
altijd per de 1e van een maand en eindigt altijd
per de laatste van een maand. De
overeenkomst is per direct en zonder kosten
opzegbaar.
3. Herroepingsrecht
De Deelnemer heeft het recht de overeenkomst
kosteloos, en zonder opgave van redenen, te
herroepen gedurende een termijn van 14 dagen
nadat de deelname door Greenchoice is
bevestigd als bedoeld in artikel 2. Voor het geval
de eerste donatie als bedoeld in artikel 4 op dat
moment al van de rekening van Deelnemer is
afgeschreven, zal Greenchoice dit bedrag zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14
dagen na herroeping, terugbetalen.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet
de
Deelnemer
Greenchoice
via
een
ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per
post, per e-mail of per telefoon) op de hoogte
stellen van de beslissing de overeenkomst te
herroepen. Daarvoor kunnen de in de aanhef
genoemde contactgegevens worden gebruikt.
Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het
op de website van Greenchoice gepubliceerde
modelformulier voor herroeping, maar dit is niet
verplicht.
Voor de uitoefening van het herroepingsrecht
volstaat het om de mededeling betreffende de
uitoefening van het herroepingsrecht te
verzenden, voordat de herroepingstermijn is
verstreken.
4. Donatie
Elke maand doneert de Deelnemer een bedrag
van € 5,- of een veelvoud van € 5,-. Dit bedrag
is een donatie aan Greenchoice ten behoeve van
het Bosspaarplan. Deze donatie kan niet worden
teruggevorderd door de Deelnemer, behoudens

in geval de Deelnemer tijdig gebruik maakt van
het herroepingsrecht zoals omschreven in
artikel 4. De donatie is fiscaal niet aftrekbaar als
gift, omdat Greenchoice niet als ANBI is
aangewezen. De donatie wordt automatisch
geïncasseerd gelijktijdig met het maandelijkse
voorschot voor de energiekosten. Extra
donaties met grotere incidentele stortingen zijn
op aanvraag mogelijk.
5. Besteding van donaties

volledige donatie gebruikt kan worden voor de
bovengenoemde kosten. Voorwaarde voor de
administratieve verwerking door Greenchoice is
dat de donatie gecombineerd is met de
maandelijks automatische incasso van het
voorschot voor energie (zie artikel 4. Donatie).
6. Informatieverstrekking
Greenchoice
informeert
de
Deelnemers
periodiek over de in artikel 5 genoemde
activiteiten.

De donaties van de Deelnemers worden door
Greenchoice hoofdzakelijk besteed aan:

7. Aansprakelijkheid

- Het beschermen van bos. Ter voorkoming van
roofkap, kap voor landbouw en van brand, is
lokale bescherming vaak noodzakelijk. Hiertoe
wordt zo nodig samengewerkt met lokale
partners en/of toezichthouders en/of

Greenchoice spant zich maximaal in om de in
artikel 1 genoemde doelstellingen van het
Bosspaarplan te realiseren. Behoudens opzet of
grove
schuld
is
Greenchoice
nimmer
aansprakelijk jegens Deelnemers.

- Het beheren c.q. onderhouden van bos.
Onderhoud kan onder meer bestaan uit het
vrijhouden van jonge aanplant en eventuele
uitdunning en/of

8. Klachtenregeling

- Het aanplanten van bomen, waarvoor het
onder meer nodig is om bomen te kweken, de
grond vrij te maken en toe te zien op de
diversiteit van de aanplant en/of
- Het direct of indirect via partners verwerven
van het (economisch) eigendom van bossen
en/of bosgronden en/of
- Eventuele kosten van lokale belastingen en/of
heffingen en/of

Greenchoice beschikt over een voldoende
bekend gemaakte klachtenprocedure, zoals
opgenomen in haar kwaliteitscriteria (die zijn te
vinden op www.greenchoice.nl/voorwaarden),
en behandelt de klacht overeenkomstig deze
klachtenprocedure.
Bij klachten dient een Deelnemer zich allereerst
te wenden tot Greenchoice. Bij klachten die niet
in onderling overleg opgelost kunnen worden,
heeft de Deelnemer de mogelijkheid om zijn
klacht aan te melden via het Europees ODR
platform (http://ec.europa.eu/odr).
9. Nederlands recht

- Het inschakelen van partijen c.q. partners voor
het realiseren van bovengenoemde doelen.
Greenchoice verzorgt het Bosspaarplan op nonprofit
basis
en
zonder
winstoogmerk:
administratieve kosten van de verwerking van
de maandelijkse donatie per Deelnemer zijn
voor rekening van Greenchoice. Deze kosten
gaan niet ten laste van de donatie, zodat de

Op overeenkomsten tussen Greenchoice en de
Deelnemer
waarop
deze
Algemene
Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing. Ook indien de
Deelnemer woonachtig is in het buitenland.
Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
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