
Bergen op Zon / ECB



70 energie

Coöperaties
onder contract

300 collega’s

30.000 
Zakelijke klanten







waaronder:





- Stroom (en gas) 
doorleveren 

- Levering stroom 
en GvO’s

- Vergoeding stroom 
en GvO’s (€)
- Klantvergoeding (€)

- Inleg (€)
stroomdelen 

- Uitkering
winst (€)

- Aanschaf, beheer & 
onderhoud

- Uitkering 
energiebelasting (€) 

Coöperatie



• Neem de stroom af van het project en maak de cirkel rond!

• Word geen klant maar onderdeel van een energiebeweging.

• Help Bergen op Zon met uw klantvergoeding en met een

makkelijkere administratie (...van de postcoderoosregeling)

• Kies voor de beste service in de markt! (2 jaar op rij)

• Sterke uitbreiding in verduurzamingsopties

• Zonnedelen, WindVangers

• Inzicht in besparing: BOKS apps en online dossier

• Opties thuis: panelen, warmtepompen etc.

• Hoogste netto terugleververgoeding thuis > € 0,11 per kWh

• Geen flauwe opzegboetes



1. Word (of blijf) klant van Greenchoice

2. Bergen op Zon stuurt 1x per jaar claim naar Greenchoice

(Fam. X heeft aandeel van 1.000 kWh in de installatie)

3. Greenchoice controleert de claim

(Verbruik min. 1.000 kWh, klant bij Greenchoice, max. 3x80A aansluiting?)

4. Greenchoice verwerkt uitbetaling van de claim binnen ca. 4 

weken op aparte creditnota

> Bergen op Zon wordt op de hoogte gehouden van de voortgang en 

is uw vraagbaak



1. Ga naar: www.greenchoice.nl/[NTB]

2. Kies een contractoptie (1 of 3jr 100% Zonnestroom) en bereken

verwacht termijnbedrag

3. Vul de aanmeldflow in en word klant onder de referentie van 

Bergen op Zon (en gun de coöperatie de klantvergoeding)

4. Ontvang aanmeldbevestiging van Greenchoice 

> Wij verzorgen een zorgeloze overstap naar ons en regelen alles

met uw huidige leverancier



1. Geef bij Bergen op Zon aan dat u al klant bent bij Greenchoice

2. Bergen op Zon geeft dit aan ons door

3. Wij controleren dit in onze administratie

4. Wij zetten u over naar de referentie van Bergen op Zon 

5. Wij storten jaarlijks een klantvergoeding (€) namens u aan

Bergen op Zon



Als Greenchoice vinden we opzegboetes flauw en dus werken we daar

niet aan mee. We geloven in onze eigen kracht!

Binnen 1 productiejaar van de installatie mag de nieuwe leverancier de 

energiebelasting van het gehele jaar verrekenen.

> Geen redenen meer om (nog) niet over te stappen dus! Hoe?

• Loopt uw contract af binnen 6 maanden? 

> Stap dan alvast over via: www.greenchoice.nl/[NTB]

• Loopt uw contract later af (>6mnd)? 

> Geef uw overstap aan bij Bergen op Zon. 

Dan gaan wij met het bestuur na wat de mogelijkheden zijn.



VANAVOND: BEN

LATER: COOPERATIE@GREENCHOICE.NL


