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 Groene stroom van zon uit Nederland en bosgecompenseerd gas van Greenchoice.  

 Dit betreft een contract voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 30 dagen.  

 Dit contract is alleen voor u beschikbaar als u uw afname van stroom en/of gas uitsluitend voor 

privédoeleinden gebruikt. Voorwaarde hierbij is dat u een kleinverbruikaansluiting met een verblijfsfunctie 
heeft. Uw aanmelding voor dit contract wordt niet in behandeling genomen wanneer u niet aan deze 

voorwaarden voldoet. Daarnaast is dit contract uitsluitend beschikbaar voor (nieuwe) klanten van Greenchoice 

die lid zijn van een van de lokale energiecoöperaties opgericht door Delen Duurzame Energie B.V. op het 

moment van sluiten van dit contract. Voorwaarde hierbij is dat u een ledenovereenkomst bent aangegaan met 
één van de coöperaties opgericht door Delen Duurzame Energie B.V. 

 Het overeengekomen tarief is variabel, met een specifiek variabel tarief voor stroom. Het specifieke 

variabele tarief is gekoppeld aan de stroomopbrengst van de zonnestroominstallatie binnen de coöperatie 

waarvan u lid bent. De coöperatie zal u informeren over de ingeschatte opwek van de installatie. Als deze 

installatie in enig productiejaar naar verwachting 20% minder zal opwekken, dan de inschatting die vooraf aan 
u is gecommuniceerd, zal Greenchoice u hierover tijdig informeren. Uw verbruik kan vanaf een maand daarna 

worden afgerekend tegen de op dat moment geldende reguliere variabele tarieven die horen bij een 
overeenkomst zonder vaste einddatum. Dit geldt ook als uw verbruik in een lopend leveringsjaar meer dan 

20% hoger is dan op basis van uw laatste jaarverbruik (terug te vinden op uw jaarnota), als uw lidmaatschap 
van de coöperatie eindigt of uw verbruik in een lopend leveringsjaar meer dan 10.000 kWh stroom bedraagt.  

Het overeengekomen tarief is variabel. Het variabele tarief kan gedurende de looptijd van dit contract op elk 

moment worden gewijzigd. Het variabele tarief wordt door Greenchoice periodiek bepaald. Dit kan leiden tot 

een tariefswijziging. Een tariefswijziging kan ook een tariefsverhoging inhouden. Greenchoice informeert u 
schriftelijk of digitaal minimaal 30 kalenderdagen van tevoren over een tariefswijziging. U heeft dan het recht 

uw contract op te zeggen. Redenen voor een tariefswijziging zijn overheidsbesluiten, ontwikkelingen op de markt 
voor elektriciteit en/of gas, waaronder prijsontwikkelingen op de (groot)handelsmarkten voor elektriciteit en/of 

gas, wijzigingen met betrekking tot marge en prijs- en inkooprisico’s of wijzigingen in de kostenstructuur voor 
dit contract of wijzigingen in de algemene kostenstructuur van Greenchoice. Ook andere, uitzonderlijke 
omstandigheden kunnen een reden zijn om het variabele tarief tussentijds te wijzigen.  

 Onder dit contract vergoedt Greenchoice aan u de eventueel door u aan 

uw vorige energieleverancier betaalde opzegvergoeding met inachtneming van de actievoorwaarden 

compensatie opzegvergoeding. In afwijking van de actievoorwaarden compensatie opzegvergoeding vergoedt 
Greenchoice onder dit contract uitsluitend de bedragen voor een contract dat nog minder dan 18 maanden liep 

(met een maximum van € 50 per energieproduct). 

 Indien u aan de voorwaarden Regeling Verlaagd Tarief voldoet, dan hebt u recht op 

teruggave van energiebelasting. Met het aangaan van dit contract stemt u ermee in dat de teruggave van 
energiebelasting door Greenchoice volledig wordt uitgekeerd aan de coöperatie waarvan u lid bent. Als uw 

lidmaatschap van de coöperatie voortijdig eindigt, dan zal Greenchoice de teruggave van energiebelasting pro 
rata uitkeren aan de coöperatie.  

 U mag dit contract zonder opgave van redenen annuleren binnen een termijn van 14 dagen na 

ontvangst van de bevestiging van dit contract. Als u dit contract wilt annuleren, dan kunt u hiervoor het “formulier 

voor ontbinding/herroeping” gebruiken. U mag uw annulering ook op een andere manier ondubbelzinnig aan 
Greenchoice kenbaar maken. 
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 U machtigt Greenchoice om de bedragen die u aan Greenchoice moet betalen automatisch te 

incasseren. Het is ook mogelijk om deze bedragen zelf over te maken. U dient hiertoe zelf een verzoek in te 
dienen bij Greenchoice via de klantenservice.  

 U kunt ons telefonisch tegen lokaal tarief bereiken. Ook betaalt u niets extra’s voor het 

doorgeven van uw verhuizing of andere wijzigingen.  

 Op dit contract zijn deze contractvoorwaarden, de algemene voorwaarden 

voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017, de voorwaarden nettoteruglevering 2022 en 
de kwaliteitscriteria van Greenchoice van toepassing. Deze kunt u terugvinden op onze website 

www.greenchoice.nl/voorwaarden. Wanneer er sprake is van tegenstrijdigheden geldt de volgende aflopende 

volgorde van belangrijkheid: de voorwaarden nettoteruglevering 2022, deze contractvoorwaarden en de 
algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017. Greenchoice heeft 

het recht om deze contractvoorwaarden te wijzigen. Greenchoice informeert u minimaal 30 kalenderdagen voor 
de wijziging schriftelijk of digitaal. U heeft dan het recht uw contract op te zeggen. 

 

 Greenchoice houdt zich aan de Gedragscode Consument en Energieleverancier en de Gedragscode 

Slimme meter 2012. Deze gedragscodes kunt u vinden op www.greenchoice.nl/voorwaarden. 
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