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Actievoorwaarden ‘Gratis intake Energiebespaarregelaar’ 
 

1. De actie ‘Gratis intake Energiebespaarregelaar wordt uitgevoerd door Greenchoice 

B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (3014 DB) Rotterdam 

aan het Kruisplein 15, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 

24302685. Deze actie wordt niet gesponsord, ondersteund of georganiseerd door 

Facebook of Instagram.  

 

2. De actie ‘Gratis intake Energiebespaarregelaar’ geldt voor bestaande zakelijke 

klanten van Greenchoice met een actieve leveringsovereenkomst voor stroom en gas 

op het moment van aanmelding.  

 

3. Om in aanmerking te komen voor de actie ‘Gratis intake Energiebespaarregelaar’ 

moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:  

- U bent in het bezit van een slimme meter of telemetrie. 

- Uw verbruik is minimaal 30.000kWh en 5.000 m3 per jaar per locatie. 

- Uw bedrijfspand is in Nederland gevestigd en voor 2014 gebouwd. 

 

4. De uitvoering van de gratis intake van de Energiebespaarregelaar zal worden verricht 

door EnergiePartners in opdracht van Greenchoice. Greenchoice heeft het recht om 

de uitkomsten van de gratis intakes door EnergiePartners op te vragen.   

5. Bij de gratis intake voor de Energiebespaarregelaar komt een energieadviseur van 

EnergiePartners bij uw bedrijfspand langs. Deze energieadviseur maakt een 

energiescan van uw pand waarbij wordt gekeken naar alle besparingsmogelijkheden 

en al uw persoonlijke energiedoelstellingen. 

 

6. In het kader van de actie ‘Gratis intake Energiebespaarregelaar’ verwerkt 

Greenchoice onderstaande persoonsgegevens, die ook door Greenchoice met 

EnergiePartners worden gedeeld: 

a. Voor- en achternaam 

b. E-mailadres 

c. Telefoonnummer 

d. Bedrijfsnaam 

e. KVK nummer 

f. Klantnummer 

 

Dit doen wij om contact met u op te nemen voor het maken van een afspraak voor 

het intakegesprek op locatie  en om u te voorzien van concrete 

bespaarmogelijkheden naar aanleiding van de intake.  

 
 
De grondslag is toestemming. Met uw inschrijving op 

https://www.greenchoice.nl/zakelijk/bespaarregelaar/ geeft u Greenchoice 

toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de actie ‘Gratis 

intake Energiebespaarregelaar’ zoals beschreven in deze actievoorwaarden. 

 

Voor de rechten die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die Greenchoice 

verwerkt, verwijzen wij u naar onze privacyverklaring. Daarin vindt u ook terug bij wie u 

terecht kunt met een vraag of klacht over de verwerking van persoonsgegevens door 

Greenchoice. 

 

7. De actie ‘Gratis intake Energiebespaarregelaar’ loopt van 24 november tot 1 april. 
 

https://www.greenchoice.nl/privacy/
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8. Na afloop van de actie ‘Gratis intake Energiebespaarregelaar’ en uiterlijk op 1april 

2023 informeert Greenchoice alle deelnemers aan de actie via e-mail over het 

resultaat van de actie. Er is slechts een aantal gratis intakes beschikbaar. De gratis 

intakes worden verdeeld volgens het principe: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.  

De deelnemers die zijn geselecteerd voor de gratis intake worden vanaf het moment 

dat zij op de hoogte zijn gesteld door Greenchoice binnen 5 werkdagen door 

EnergiePartners benaderd voor het inplannen van een intake op locatie.  

 

9. In voorkomende gevallen heeft Greenchoice het recht om deze actievoorwaarden 

zonder voorafgaande kennisgeving tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgave van 

reden de actie te wijzigen of aan te passen of te stoppen. In deze gevallen kan geen 

aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.  

 

10. Met deelname aan de actie ‘Gratis intake Energiebespaarregelaar’ accepteert u 

deze actievoorwaarden (waaronder de privacyvoorwaarden). 
 

11. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 
 

 

 


