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CONTRACTVOORWAARDEN  

GREENCHOICE ENERGIE BESPAARREGELAAR 

 

A. Partijen 

Met Klant wordt de partij bedoeld die de Greenchoice Energie 

Bespaarregelaarovereenkomst met Greenchoice Zakelijk N.V. sluit met als statutaire 

vestigingsplaats Rotterdam en als kantooradres Kruisplein 15, 3014 DB Rotterdam en 

ingeschreven is in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 

62318381, hierna genoemd: “Greenchoice”. Klant en Greenchoice worden in deze 

contractvoorwaarden hierna gezamenlijk genoemd: “Partijen” en hierna ieder 

afzonderlijk tevens genoemd: “Partij”. 

 

B. De Greenchoice Energie Bespaarregelaarovereenkomst wordt gesloten om de 

volgende redenen en houdt het volgende in 

- De Klant heeft een zakelijke leveringsovereenkomst of wenst een zakelijke 

leveringsovereenkomst aan te gaan met Greenchoice voor het beleveren van energie 

aan haar vestiging of vestigingen.  

- De Klant wenst voor haar vestiging of vestigingen energie te willen besparen voor 

zakelijke doeleinden. 

- Greenchoice aan de Klant de mogelijkheid biedt om haar te ondersteunen bij het 

besparen van energie door middel van het aanbieden van de energiebespaardienst van 

Greenchoice in de vorm van een online besparingstool per vestiging die 

energiemonitoring en energiebespaaradvies combineert of anderszins, aangeduid als: 

“Greenchoice Energie Bespaarregelaar”. Met behulp van de Greenchoice Energie 

Bespaarregelaar van Greenchoice kan daardoor aan de Klant per opgegeven vestiging 

inzicht worden gegeven over haar mogelijkheden om energie te kunnen besparen.  

- Ook biedt Greenchoice, als onderdeel van de Greenchoice Energie 

Bespaarregelaar, aan de Klant de mogelijkheid om haar te kunnen faciliteren bij de 

informatieplicht, welke informatieplicht organisaties verplicht om de Nederlandse 

overheid elke vier jaar te voorzien van informatie over elke erkende maatregelen die 

van toepassing zijn op hun organisaties, welke acties al zijn uitgevoerd en welke acties 

op de planning staan op het gebied van energiebesparing, aangeduid als: 

“Informatieplicht”. De eerste cyclus van de Informatieplicht betreft de periode van 1 juli 

2019 tot 1 juli 2023.  

- Daarnaast biedt Greenchoice, als onderdeel van de Greenchoice Energie 

Bespaarregelaar, aan de klant de mogelijkheid om assistentie te verlenen bij de 

aanvraag voor een subsidie ten behoeve van de Greenchoice Energie Bespaarregelaar, 

aangeduid als: “SVM-subsidie”. Greenchoice dient namens de Klant de aanvraag voor de 

SVM Subsidie in. Greenchoice zorgt dat de aanvraag compleet is en dat de aanvraag over 

alle benodigde documenten beschikt onder de voorwaarde van tijdige verstrekking 

daarvan door de Klant. Greenchoice is niet verantwoordelijk voor toekennen van de SVM-

subsidie en draagt geen aansprakelijkheid daarvoor. De beslissing voor het al dan niet 

toekennen van de SVM-subsidie wordt Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 

genomen. De subsidieaanvraag dient uiterlijk 30 september 2022 te worden ingediend. 

    

C. Partijen spreken het volgende met elkaar af 

1. Voorwerp Greenchoice Energie Bespaarregelaar 
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1.1 De Greenchoice Energie Bespaarregelaar van Greenchoice bestaat uit een licentie 

voor de toegang tot een online besparingstool en uit een opdracht tot dienstverlening 

inzake het geven van een (online) energiebespaaradvies per opgegeven vestiging. De 

Greenchoice Energie Bespaarregelaar omvat het volgende (in chronologische volgorde): 

het voeren van een intakegesprek en het verkrijgen en verwerken van benodigde 

(verbruiks)gegevens, het opstellen en aanleveren van een energiebespaaradvies, 

telefonische bespreking van het energiebespaaradvies en een jaarlijks telefonisch 

contact over het energiebespaaradvies. 

1.2 De uitvoering van de Greenchoice Energie Bespaarregelaar van Greenchoice 

geschiedt alleen door middel van inspanningsverbintenissen. Greenchoice oefent haar 

onderneming uit zoals dat van een professioneel handelende partij in de branche mag 

worden verwacht. Behoudens in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van 

Greenchoice aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor het gebruik van Greenchoice 

Energie Bespaarregelaar, waaronder het (deels) mochten uitblijven van het gewenste 

resultaat en/of de monitoring van de (getroffen ((rechts)handelingen tot) 

energiebesparing, ook niet voor eventuele schade als gevolg daarvan. 

1.3 Greenchoice is gerechtigd om de Greenchoice Energie Bespaarregelaar door (een) 

derde(n) te (laten) uitvoeren. Het is Greenchoice toegestaan om de gegevens van de 

Klant aan deze derde(n) te mogen verstrekken ten behoeve van het uitvoeren van de 

Greenchoice Energie Bespaarregelaar door deze derde(n).  

1.4  Greenchoice tracht zo snel mogelijk uitvoering aan de Greenchoice Energie 

Bespaarregelaar te geven. Gelet op het op de bewerkelijkheid van de uitvoering van de 

Greenchoice Energie Bespaarregelaar zijn de aan te geven termijnen indicatief en niet als 

een fatale termijn te beschouwen. Indien een termijn met meer dan 60 dagen mocht 

worden overschreden, dan is de Klant gehouden om Greenchoice schriftelijk ingebreke te 

stellen met een redelijke termijn voor de uitvoering van de Greenchoice Energie 

Bespaarregelaar. Behoudens opzet en/of bewuste roekeloosheid van Greenchoice kan de 

Klant bij het verstrijken van een termijn Greenchoice derhalve niet aanspreken op 

vergoeding van schade, waaronder tevens wordt verstaan een niet gerealiseerde 

besparing van energie, en/of de Energie Bespaarregelaarovereenkomst ontbinden.  

 

2. Voorwaarden Greenchoice Energie Bespaarregelaar 

2.1 Voor het gebruik en uitvoering van de Greenchoice Energie Bespaarregelaar 

gelden de volgende voorwaarden voor de Klant: 

- De onderneming van de Klant is in Nederland gevestigd en de opgegeven 

vestiging of vestigingen van de Klant zijn geografisch in Nederland gevestigd.  

- De Klant is als eigenaar, erfpachter, vruchtgebruiker, huurder of krachtens andere 

titel per opgegeven vestiging gerechtigd tot en beschikt over alle benodigde 

vergunningen en/of toestemmingen en/of andere vereisten inzake het (mogen) sluiten 

van Energie Bespaarregelaarovereenkomst en het gebruik van de Greenchoice Energie 

Bespaarregelaar alsook tot het aangaan van de daaruit voortvloeiende 

(rechts)handelingen. De Klant vrijwaart Greenchoice tegen aanspraken van derden 

dienaangaande. 

- De energiekosten (inclusief alle van toepassing zijnde belastingen en/of andere 

toeslagen en/of heffingen) per leveringsjaar van een opgegeven vestiging van de Klant 

zijn tussen de EUR 7.000,- en EUR 250.000,-. 
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- Elke aansluiting voor elektriciteit en gas in een opgegeven vestiging bevat een 

slimme meter (waardoor de meterstanden op afstand kunnen worden uitgelezen), met 

een maximum van zes aansluitingen per opgegeven vestiging, waarbij heeft te gelden 

dat een aansluiting voor elektriciteit en een aansluiting voor gas als afzonderlijke 

aansluitingen worden beschouwd. 

- De Klant heeft een zakelijke leveringsovereenkomst met Greenchoice.  

2.2 Indien en voor zover de Klant niet aan (één van deze) voorwaarden mocht 

(blijven) voldoen, dan is Greenchoice naar eigen keuze in ieder geval gerechtigd om de 

Energie Bespaarregelaarovereenkomst per direct op te mogen zeggen, de Energie 

Bespaarregelaarovereenkomst eenzijdig (tussentijds) aan te mogen passen of de 

uitvoering van de Energie Bespaarregelaarovereenkomst op te mogen schorten, alsook 

de daaruit voortvloeiende schade en/of kosten aan de Klant in rekening te mogen 

brengen, zonder verder aansprakelijk te zijn en enige schadevergoeding verschuldigd te 

zijn. Bij deze opzegging van de Energie Bespaarregelaarovereenkomst door Greenchoice 

vindt geen restitutie van de betaalde vergoedingen plaats en zijn alle vorderingen van 

Greenchoice, waaronder de nog te betalen vergoedingen, op de Klant per direct 

opeisbaar en verschuldigd. 

 

 

 

 

3. Looptijd en beëindiging Energie Bespaarregelaarovereenkomst 

3.1 De Energie Bespaarregelaarovereenkomst gaat van start op de eerste dag van de 

kalendermaand volgende op de kalendermaand waarin het definitieve 

energiebespaaradvies aan de Klant per e-mail is verstrekt en eindigt van rechtswege 

twee jaar nadien. 

3.2 Alleen Greenchoice is gerechtigd de Greenchoice Energie 

Bespaarregelaarovereenkomst tussentijds (per direct) regulier op te mogen zeggen. Bij 

deze tussentijdse opzegging door Greenchoice, geldt een pro rata terugbetaling door 

Greenchoice van de door de Klant betaalde vergoedingen op het rekeningnummer 

waarvan de betalingen van de vergoedingen zijn verricht.   

3.3 De Energie Bespaarregelaarovereenkomst eindigt eveneens van rechtswege op de 

kalenderdatum dat de Klant geen zakelijke leveringsovereenkomst met Greenchoice 

meer heeft. In dat geval vindt geen restitutie van de betaalde vergoedingen plaats en 

zijn de (eventueel) nog te betalen vergoedingen per direct opeisbaar en verschuldigd. 

 

4. Diversen 

4.1 De Klant is gehouden om Greenchoice tijdig en adequaat te informeren over het 

al hetgeen voor het gebruik en uitvoering van de Greenchoice Energie Bespaarregelaar 

van belang is. De Klant is tevens gehouden om uit eigen beweging bij Greenchoice 

informatie in te winnen indien zij wetenschap mocht hebben van omstandigheden, die 

voor het gebruik en uitvoering van de Greenchoice Energie Bespaarregelaar van belang 

(kunnen) zijn. Indien en voor zover de Klant niet aan deze verplichtingen mocht voldoen, 

dan is Greenchoice gerechtigd om de uitvoering van de Greenchoice Energie 

Bespaarregelaarovereenkomst op te mogen schorten, zonder aansprakelijk te zijn en 

enige vergoeding voor schade en/of kosten verschuldigd te zijn 
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4.2 Op de Greenchoice Energie Bespaarregelaarovereenkomst is Nederlands recht van 

toepassing. Alle geschillen die mochten voortvloeien uit de Greenchoice Energie 

Bespaarregelaarovereenkomst zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechter te 

Rotterdam. 

4.3 Greenchoice is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit hoofde van de 

Greenchoice Energie Bespaarregelaarovereenkomst, inclusief de van toepassing zijnde 

contractvoorwaarden en/of algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk 

(goederenrechtelijk) over te dragen aan een derde. De Klant gaat bij voorbaat akkoord 

met een zodanige overdracht. Greenchoice heeft het recht om de Greenchoice Energie 

Bespaarregelaarovereenkomst, inclusief de contractvoorwaarden en/of algemene 

voorwaarden eenzijdig te mogen wijzigen. In geval van tegenstrijdigheid tussen de 

Greenchoice Energie Bespaarregelaarovereenkomst, de contractvoorwaarden 

Greenchoice Energie Bespaarregelaar en de algemene voorwaarden Greenchoice Energie 

Bespaarregelaar geldt de volgende volgorde van belangrijkheid: Greenchoice Energie 

Bespaarregelaarovereenkomst, contractvoorwaarden Greenchoice Energie 

Bespaarregelaar en algemene voorwaarden Greenchoice Energie Bespaarregelaar. 

4.4 De Klant mag de Greenchoice Energie Bespaarregelaarovereenkomst zonder 

opgave van redenen annuleren binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de 

bevestiging van dit contract. Als de Klant dit contract wilt annuleren, dan kan de Klant 

hiervoor het “formulier voor ontbinding/herroeping” op de website 

www.greenchoice.nl/voorwaarden gebruiken. De Klant mag ook een e-mail sturen naar 

advieszakelijk@greenchoice.nl of contact opnemen met de klantenservice via 088-105 

11 33 of zijn annulering op een andere manier ondubbelzinnig aan Greenchoice kenbaar 

maken. 

 

 

http://www.greenchoice.nl/voorwaarden

