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 Nederlandse Zonnestroom opgewekt door een Campina melkveehouder en/of 
bosgecompenseerd gas van Greenchoice. Greenchoice behoudt zich in alle gevallen het recht voor om 
indien nodig – om wat voor reden dan ook – stroom uit alternatieve Nederlandse zonneparken te 
betrekken. 

De looptijd van dit contract is 1 jaar met een opzegtermijn van 30 dagen. Start Greenchoice de 
levering niet per de 1ste van de maand, dan eindigt het contract op de 1ste van de eerstvolgende maand na 
1 jaar. De looptijd kan daardoor maximaal 30 dagen langer zijn dan 1 jaar. 
 

: Het overeengekomen tarief staat vast voor de looptijd van het contract. 
 

: Dit contract is uitsluitend éénmalig beschikbaar voor nieuwe klanten van Greenchoice die stroom 
en gas gebruiken voor huishoudelijke doeleinden. Voorwaarden hierbij is dat het gaat om 
kleinverbruikersaanlsuitingen met een verblijfsfunctie. Klanten die in de afgelopen 12 maanden voor 
aanmelding een stroom- en/of gasproduct bij Greenchoice hebben afgenomen of klanten die de stroom 
en/of gas (eveneens) gebruiken voor de uitoefening van bedrijf of beroep komen hier niet voor in 
aanmerking. Aanmeldingen van klanten die niet voor dit contract in aanmerking komen zullen niet in 
behandeling worden genomen.  
  

Indien u dit contract niet (tijdig) heeft opgezegd en u ook geen nieuw contract voor bepaalde 
tijd met Greenchoice bent aangegaan, dan geldt na de overeengekomen einddatum een contract voor 
onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 30 dagen. De op dat moment geldende variabele tarieven voor 
groene stroom en voor bosgecompenseerd gas zijn dan van toepassing.  

: Bij voortijdige opzegging van het contract is Greenchoice gerechtigd een 
opzegvergoeding in rekening te brengen. Greenchoice kiest er echter bewust voor om dit laatste niet te 
doen. 
 

 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 contractsvoorwaarden, de algemene 
voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017, de actievoorwaarden 
Campina Zonnestroom 1 jaar + gratis bespaarbox 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: deze contractsvoorwaarden, 
de actievoorwaarden Campina Zonnestroom 1 jaar + gratis bespaarbox en de algemene voorwaarden voor 
de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017. 
 

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. 
 
 
 

 
 

 

http://www.greenchoice.nl/voorwaarden
http://www.greenchoice.nl/voorwaarden
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Actievoorwaarden 1 jaar Campina Zonnestroom + gratis bespaarbox 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actieregeling voor een gratis energiebepaarbox 

(‘Energiebespaarboxregeling’) van Groene Energie Administratie B.V. (‘Greenchoice’). De 
Energiebespaarboxregeling houdt in dat u door het sluiten van een leveringsovereenkomst ‘1 jaar 

Campina Zonnestroom met gratis bespaarbox’ een energiebespaarbox ontvangt overeenkomstig de 
afspraken in deze voorwaarden.  
 

2. De Energiebespaarboxregeling loopt tot 1 januari 2019 en geldt niet in combinatie met andere acties 
en/of aanbiedingen van Greenchoice. De actie bestaat uit het aanbod dat op de website 

www.greenchoice.nl van Greenchoice is gepubliceerd. Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt. 
 

3. De actie geldt alleen als tijdens de duur van de Energiebespaarboxregeling een leveringsovereenkomst 
‘1 jaar Campina Zonnestroom + gratis bespaarbox’ wordt gesloten én binnen deze periode de 

energiebespaarboxcode voor de aanschaf en levering van de energiebespaarbox is gebruikt. 
 

4. De actie geldt alleen als u een bestaande particuliere klant van Greenchoice bent, die zijn huidige 

leveringsovereenkomst met Greenchoice wil verlengen door het sluiten van de leveringsovereenkomst 
‘1 jaar Campina Zonnestroom met gratis bespaarbox’ en die zijn huidige leveringsovereenkomst met 

Greenchoice niet voortijdig heeft beëindigd.  
 

5. Greenchoice biedt de energiebespaarbox niet in een andere vorm (zoals geld) aan. De 
energiebespaarbox is niet om te ruilen voor geld of een eventueel ander geschenk van Greenchoice. 
 

6. De aanschaf en levering en service van de energiebespaarbox wordt volledig verzorgd door Technea 
Nederland B.V. (‘Technea’). Aan de hand van de energiebespaarboxcode kunt u de energiebespaarbox 

op de website www.energiebespaarshop.nl/greenchoice van Technea bestellen. De algemene 

verkoop- en leveringsvoorwaarden van Technea, die op de aanschaf en levering en service van de 
energiebespaarbox betrekking hebben, zijn op de website www.technea.nl van Technea terug te 

vinden. Voor vragen en/of klachten enz. met betrekking tot de (aanschaf en/of levering en/of service 
van de) energiebespaarbox dient u rechtstreeks met Technea contact op te nemen. Greenchoice is niet 

aansprakelijk voor eventuele schade en/of kosten ontstaan als gevolg van de aanschaf en/of levering 
en/of service en/of niet-functioneren van de energiebespaarbox. 

 

7. De actie geldt alleen als de leveringsovereenkomst ‘1 jaar Campina Zonnestroom + gratis bespaarbox’ 
niet annuleert binnen de wettelijke bedenktijd. Na het verstrijken van de wettelijke bedenktijd ontvangt 

u van Greenchoice de energiebespaarboxcode. Deze wordt opgestuurd door Technea door het door u 

opgegeven postadres in de aanmelding voor de leveringsovereenkomst. 
 

8. Per leveringsadres kunt u één keer van de actie gebruik maken. 

 
9. Door mee te doen met de actie gaat u akkoord met deze voorwaarden. Als Greenchoice vaststelt dat 

sprake mocht zijn van fraude of daartoe gegronde vermoedens mochten zijn, dan vervalt iedere 
aanspraak op de energiebespaarbox. 
 

10. In voorkomende gevallen heeft Greenchoice het recht om deze voorwaarden tussentijds te wijzigen of 
de Energiebespaarboxregeling zonder opgave van reden te mogen beëindigen. In deze gevallen kan 
geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt. Op deze voorwaarden is Nederlands 
recht van toepassing. 
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 Nederlandse Zonnestroom opgewekt door een Campina melkveehouder en/of 
bosgecompenseerd gas van Greenchoice. Greenchoice behoudt zich in alle gevallen het recht voor om 
indien nodig – om wat voor reden dan ook – stroom uit alternatieve Nederlandse zonneparken te 
betrekken. 

De looptijd van dit contract is 3 jaar met een opzegtermijn van 30 dagen. Start Greenchoice de 
levering niet per de 1ste van de maand, dan eindigt het contract op de 1ste van de eerstvolgende maand na 
3 jaar. De looptijd kan daardoor maximaal 30 dagen langer zijn dan 3 jaar. 
 

: Het overeengekomen tarief staat vast voor de looptijd van het contract. 
 

: Dit contract is uitsluitend éénmalig beschikbaar voor nieuwe klanten van Greenchoice die stroom 

en gas gebruiken voor huishoudelijke doeleinden. Voorwaarden hierbij is dat het gaat om 

kleinverbruikersaanlsuitingen met een verblijfsfunctie. Klanten die in de afgelopen 12 maanden voor 

aanmelding een stroom- en/of gasproduct bij Greenchoice hebben afgenomen of klanten die de stroom 

en/of gas (eveneens) gebruiken voor de uitoefening van bedrijf of beroep komen hier niet voor in 

aanmerking. Aanmeldingen van klanten die niet voor dit contract in aanmerking komen zullen niet in 

behandeling worden genomen.  

Indien u dit contract niet (tijdig) heeft opgezegd en u ook geen nieuw contract voor bepaalde 
tijd met Greenchoice bent aangegaan, dan geldt na de overeengekomen einddatum een contract voor 
onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 30 dagen. De op dat moment geldende variabele tarieven voor 
groene stroom en voor bosgecompenseerd gas zijn dan van toepassing.  
 

: Bij voortijdige opzegging van het contract is Greenchoice gerechtigd een 
opzegvergoeding in rekening te brengen. Greenchoice kiest er echter bewust voor om dit laatste niet te 
doen. 
 

 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 contractsvoorwaarden, de algemene 
voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017, de actievoorwaarden 
Campina Zonnestroom 3 jaar + gratis bespaarbox 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: deze contractsvoorwaarden, 
de actievoorwaarden Campina Zonnestroom 3 jaar + gratis bespaarbox en de algemene voorwaarden voor 
de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017. 
 

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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Actievoorwaarden 3 jaar Campina Zonnestroom + gratis bespaarbox 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actieregeling voor een gratis energiebepaarbox 

(‘Energiebespaarboxregeling’) van Groene Energie Administratie B.V. (‘Greenchoice’). De 
Energiebespaarboxregeling houdt in dat u door het sluiten van een leveringsovereenkomst ‘3 jaar 

Campina Zonnestroom + gratis bespaarbox’ een energiebespaarbox ontvangt overeenkomstig de 
afspraken in deze voorwaarden.  
 

2. De Energiebespaarboxregeling loopt tot 1 januari 2019 en geldt niet in combinatie met andere acties 
en/of aanbiedingen van Greenchoice. De actie bestaat uit het aanbod dat op de website 

www.greenchoice.nl van Greenchoice is gepubliceerd. Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt. 
 

3. De actie geldt alleen als tijdens de duur van de Energiebespaarboxregeling een leveringsovereenkomst 
‘3 jaar Campina Zonnestroom + gratis bespaarbox’ wordt gesloten én binnen deze periode de 

energiebespaarboxcode voor de aanschaf en levering van de energiebespaarbox is gebruikt. 
 

4. De actie geldt alleen als u een bestaande particuliere klant van Greenchoice bent, die zijn huidige 

leveringsovereenkomst met Greenchoice wil verlengen door het sluiten van de leveringsovereenkomst 
‘3 jaar Campina Zonnestroom + gratis bespaarbox’ en die zijn huidige leveringsovereenkomst met 

Greenchoice niet voortijdig heeft beëindigd.  
 

5. Greenchoice biedt de energiebespaarbox niet in een andere vorm (zoals geld) aan. De 
energiebespaarbox is niet om te ruilen voor geld of een eventueel ander geschenk van Greenchoice. 
 

6. De aanschaf en levering en service van de energiebespaarbox wordt volledig verzorgd door Technea 
Nederland B.V. (‘Technea’). Aan de hand van de energiebespaarboxcode kunt u de energiebespaarbox 

op de website www.energiebespaarshop.nl/greenchoice van Technea bestellen. De algemene 

verkoop- en leveringsvoorwaarden van Technea, die op de aanschaf en levering en service van de 
energiebespaarbox betrekking hebben, zijn op de website www.technea.nl van Technea terug te 

vinden. Voor vragen en/of klachten enz. met betrekking tot de (aanschaf en/of levering en/of service 
van de) energiebespaarbox dient u rechtstreeks met Technea contact op te nemen. Greenchoice is niet 

aansprakelijk voor eventuele schade en/of kosten ontstaan als gevolg van de aanschaf en/of levering 
en/of service en/of niet-functioneren van de energiebespaarbox. 

 

7. De actie geldt alleen als de leveringsovereenkomst ‘3 jaar Campina Zonnestroom + gratis bespaarbox’ 
niet annuleert binnen de wettelijke bedenktijd. Na het verstrijken van de wettelijke bedenktijd ontvangt 

u van Greenchoice de energiebespaarboxcode waarmee u de energiebespaarbox op de website 

https://www.energiebespaarshop.nl/greenchoice van Technea kunt bestellen. 
 

8. Per leveringsadres kunt u één keer van de actie gebruik maken. 

 
9. Door mee te doen met de actie gaat u akkoord met deze voorwaarden. Als Greenchoice vaststelt dat 

sprake mocht zijn van fraude of daartoe gegronde vermoedens mochten zijn, dan vervalt iedere 
aanspraak op de energiebespaarbox. 
 

10. In voorkomende gevallen heeft Greenchoice het recht om deze voorwaarden tussentijds te wijzigen of 
de Energiebespaarboxregeling zonder opgave van reden te mogen beëindigen. In deze gevallen kan 
geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt. Op deze voorwaarden is Nederlands 
recht van toepassing. 


