Contractvoorwaarden Greenchoice 5 jaar Groen uit Nederland en bosgecompenseerd gas 2018 met €
350 cashback
Door het afsluiten van dit energiecontract gaat u akkoord met de contractvoorwaarden van Groene Energie
Administratie B.V. (‘Greenchoice’).
Product: Groen uit Nederland en bosgecompenseerd gas 2018 met € 350 cashback
Contract: De looptijd van dit energiecontract is vijf (5) jaar met een opzegtermijn van 30 dagen. Start
Greenchoice de levering niet per de 1ste van de maand, dan eindigt het energiecontract op de 1ste van de
eerstvolgende maand na vijf jaar. De looptijd van het energiecontract kan daardoor maximaal 30 dagen langer
zijn dan vijf jaar.
Looptijd tarief: Het overeengekomen tarief staat vast voor de looptijd van het energiecontract.
Afnemer: Dit energiecontract is alleen geldig voor zakelijke afnemers van zowel gas als elektra met een
kleinverbruikaansluiting(en).
Cashback: De cashback wordt aan het einde van de looptijd van vijf jaar uitbetaald via de eindnota, een aparte
factuur of anderszins een vergelijkbare wijze. De cashback komt uitsluitend aan u toe en is niet overdraagbaar.
Het recht op de cashback komt te vervallen bij voortijdige beëindiging van het energiecontract binnen de
looptijd van vijf jaar. Indien u aan het einde van de looptijd van vijf jaar een betalingsachterstand mocht
hebben, dan is Greenchoice gerechtigd dit bedrag met de cashback te mogen verrekenen.
Voortijdige opzegging: Bij voortijdige opzegging van het energiecontract is Greenchoice gerechtigd een
opzegvergoeding bij u in rekening te brengen. Deze opzegvergoeding bedraagt 15 % van de resterende
contractwaarde.
Ingangsdatum contract: Heeft u een lopend energiecontract bij uw huidige energieleverancier die binnen 12
maanden afloopt, dan start de levering via Greenchoice na het einde van dit energiecontract. Loopt dit
energiecontract bij uw huidige energieleverancier langer dan twaalf maanden door, dan kan de aanmelding bij
Greenchoice op dit moment niet doorgaan. Greenchoice annuleert in dat geval de aanmelding.

