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Zelf uw
duurzame
energie-
bedrijf
opzetten.

Meer over Greenchoice
Greenchoice levert 100% groene stroom en bosgecompenseerd gas aan inmiddels 
328.000 afnemers, waaronder ook grote bedrijven en een kwart van alle Nederlandse 
gemeenten. Onze missie is een energieneutrale wereld waarin mensen evenveel energie 
opwekken als zij verbruiken. Net als u, willen wij dat mensen zoveel mogelijk hun eigen 
energie opwekken, thuis of met elkaar. Wij helpen mensen ook energie te besparen: 
de groenste energie is tenslotte de energie die je niet gebruikt. Tot slot leveren wij als enige 
alleen maar duurzame energie; opgewekt uit zon, wind, water en biomassa. Dat doen wij 
met de beste persoonlijke service en tegen lage kosten. 

Wat heeft u nodig?
Groot of klein, zelf doen of uitbesteden van zaken: alles kan. U bepaalt wat u nodig 
heeft om uw duurzame plan door te zetten. Greenchoice kan eenvoudig het hele 
administratieve proces voor u verzorgen, van eerste communicatie tot de uiteindelijke 
lange termijn factuurrelaties, zonder dat u de regie uit handen geeft. Wij weten 
wat werkt en delen dat graag met u. Greenchoice helpt u een solide bedrijf te zijn 
en uw leden vanaf dag één te geven wat zij nodig hebben: de zekerheid van hun 
eigen energie.

Wat kunnen wij voor u doen? 
Bel met Greenchoice
Wat u ook nodig heeft voor het opzetten van uw duurzame energiebedrijf, 
wij kunnen u helpen of het voor u verzorgen. Ieder duurzaam initiatief is anders,  
dus bel ons over uw idee: wij komen heel graag snel met u praten. 
 
Jurjen Algra
Telefoon 010 - 850 25 94
Mailen kan ook: marketing@greenchoice.nl



Samen met Greenchoice 
snel en zeker aan de slag
met duurzame energie
uit uw buurt!

 Uw idee
 & uw energie
• Zelf uw duurzame energiebedrijf opzetten
• Samen met anderen lokaal ondernemen
• Het liefst morgen al
• Zekerheid hebben en geven

• Rendabel zijn vanaf de eerste klant

 Hulp & kennis
 van Greenchoice
• Krachtige kennis van duurzame energie
• Zowel groen opwekken als leveren
• Expert in administratie & regelgeving
• Ondersteunt succesvolle lokale

energieprojecten in hele land 

Samen dichtbij 100% duurzame energie opwekken 
 Greenchoice:
• Weet alles over zelf opwekken en leveren van energie 
• Is de enige grote volledige groene energieleverancier
• Is de duurzame partner om van uw energiebedrijf meteen een succes te maken
• Doet dit al succesvol voor veel andere lokale duurzame energie-initiatieven
• Heeft de beste persoonlijke service, ook voor uw leden
• Als u dat wilt, investeren wij mee in uw duurzame idee

 Samen met ons kunt u:
• Snel kansrijk aan de slag door het inzetten van onze deskundigheid 
• Uw risico’s minimaliseren: elk lid is rendabel
• Vanaf dag één makkelijk en professioneel communiceren met uw leden
• Vertrouwen op onze leveringszekerheid en kennis van energietechniek
• Autonoom zijn en zelf de regie houden over uw initiatief

Regie over uw energie
U neemt de regie over uw energie in eigen handen. Daarin heeft u groot gelijk 
want er is lang genoeg gewacht op duurzame veranderingen bij grote leveranciers. 
Ook verdient de investering in zelf opwekken zich razendsnel terug. Decentrale 
zelfopwekking is bewezen rendabel. Naast uw inzet en enthousiasme hangt het 
succes van uw duurzame energiebedrijf af van een goede organisatie, kennis 
van energietechniek en -regelgeving en structurele aandacht voor uw leden. 
Uw duurzame energiebedrijf heeft een doel voor ogen en u wilt zich onder-
scheiden van een ‘gewone’ leverancier. Als eigenaar en regisseur van uw eigen 
energievoorziening wilt u onafhankelijk zijn en aantonen wat het nut van lokale 
duurzame energie voor uw achterban is. 

Succes voor uw duurzame energiebedrijf
Greenchoice verzorgt al voor veel lokale energiepartijen hun ‘groene energie-
administratie’. Daar hebben we verstand van en dat hoeft u dus niet zelf te doen. 
Greenchoice ‘powert’ met overtuiging de administratie en financiële stromen die u 
nodig heeft om een echte energietransitie mogelijk te maken. Greenchoice helpt al 
jarenlang met het opzetten van nieuwe Lokale Duurzame Energiebedrijven (LDEB). 
Wij nemen juridische en technische belemmeringen weg, zorgen ervoor dat lokale 
initiatieven zowel persoonlijk als via internet een sterk netwerk bouwen en helpen 
met slimme financieringsconstructies. Succesvolle lokale energiebedrijven zoals AEC, 
Thermo Bello, Zeeuwse Stroom, ECNoordseveld, De Eendracht, LEF en Onze Energie 
maken gebruik van onze ondersteuning. 

Duurzaam doorzetten
Greenchoice steunt lokale duurzame energieopwekking omdat wij het 100% eens 
zijn met het uitgangspunt dat lokale energieprojecten cruciaal zijn voor een snelle 
overgang naar een groenere energievoorziening. Onze visie is dat binnen 20 jaar 
80% van de energie lokaal en duurzaam wordt opgewekt: door u dus, bij u in de 
buurt. Wij willen kracht geven aan mensen die anderen mobiliseren om actief 
(buurt)projecten op te zetten voor het gezamenlijk opwekken van energie. 


