
 
 
 
Actievoorwaarden duurzame actieproducten Bespaarcampagne zakelijk  
   

• De duurzame actieproducten zijn exclusief verkrijgbaar voor ontvanger van de mail.    

• Als deelnemer aan de actie kom je in aanmerking voor €50,- tegoed om te besteden aan 
bespaarproducten. 
De actieproducten zijn tegen inwisselen van tegoed verkrijgbaar via cadeauvangreenchoice.nl en 
kadovangreenchoice.nl.   

• De actieproducten zijn tot uiterlijk 2 maart 2023 verkrijgbaar via cadeauvangreenchoice.nl en 
kadovangreenchoice.nl.   
De beschikbare voorraad van de actieproducten is beperkt. Hiervoor geldt op=op.    

• Eventuele verpakkings- en verzendkosten zijn bij het actieproduct inbegrepen. Hiervoor worden geen 
aparte kosten in rekening gebracht.      

• De actieproducten zijn niet in te wisselen voor geld of een eventueel ander actieproduct van 
Greenchoice.     

  
Veelgestelde vragen  
 

• Waarom krijg ik dit aanbod?  De energiewereld staat op zijn kop. We begrijpen dat onze zakelijke 
klanten met veel vragen en onzekerheden zitten. Die kunnen we niet 1-2-3 wegnemen. Maar we 
kunnen wel je vragen beantwoorden en je proberen te helpen om hier goed doorheen te komen. Via 
deze campagne delen we daarom inspiratie, verhalen van andere ondernemers, tips én korting op 
energiebesparende producten en diensten.  

 

• Ik heb geen mail ontvangen, kan ik toch meedoen aan de actie?   
Nee, dit aanbod is exclusief beschikbaar voor klanten die een mail hebben gehad.   
 

• Tot wanneer loopt deze actie?   
De actieproducten zijn verkrijgbaar tot 2 maart 2023 via de cadeauvangreenchoice.nl en 
kadovangreenchoice.nl.  Voor deze actie geldt dat er een beperkte voorraad is van alle producten, 
oftewel op=op.   
 

• Hoeveel actieproducten kan ik bestellen?   
Je kan meerdere producten kiezen uit het aanbod. Hierbij geldt dat er een beperkte voorraad is 
(op=op). Mocht je over € 50,- heen zitten. Zul je bij moeten betalen voor de producten.  
 

• Hoe kan een ik een actieproduct bestellen?   
Je kan de actieproducten verkrijgen via cadeauvangreenchoice.nl en kadovangreenchoice.nl. Via de 
code in de mail, kun je een account aanmaken en in de webshop komen.   
 

• Hoe werkt het?  
In de mail die je vanuit Greenchoice hebt ontvangen staat een code + url-link. Druk op de link en 
gebruik jouw unieke code om een account aan te maken. Eenmaal je account aangemaakt, dan kun je 
rustig even rondkijken en de producten aanschaffen die jouw interessant lijken. Let wel, er is een 
beperkte voorraad en op = op.  Zodra je jouw uitgekozen producten hebt afgerekend, ontvang je per 
mail de bevestiging en zullen de producten per post bij je worden afgeleverd.  


