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Introductie 
U bent niet verplicht om over te stappen naar onze “voorkeursleverancier” 
energieleverancier, maar het heeft wel onze voorkeur. 

Mededelingen vooraf:  
In deze brochure leggen wij u uit welke redenen er zijn om toch te kiezen voor onze 

“voorkeursleverancier” en hoe u het beste kan overstappen.  
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Overstappen naar een andere energieleverancier 
Energie Coöperatie Graft-De Rijp heeft op basis van de meest gunstige voorwaarden voor de 

leden gekozen voor Greenchoice als EnergieLeverancier.  

Op dit moment zijn nog niet alle bij de Coöperatie aangesloten leden klant van Greenchoice. 

Voor de Coöperatie en dus ook voor de leden is het belangrijk dat zo veel mogelijk leden 

overstappen naar Greenchoice. Niet alleen de leden profiteren daarvan, ook de Coöperatie 

krijgt een vergoeding per aangebracht lid. 

Wel of niet overstappen naar Greenchoice 
U bent niet verplicht om over te stappen naar Greenchoice. Dit heeft echter wel voordelen 

voor u en voor de Coöperatie. Daarnaast ondersteunt Greenchoice lokale initiatieven van 

bewoners die duurzame energie willen opwekken en daarmee de doelstelling ‘van grijs naar 

groen’ van de Coöperatie helpt te realiseren. Meer hierover leest u op deze pagina. 

 

Voordelen voor de leden 
● Greenchoice verrekent het verlaagde tarief voor de energiebelasting voor u als lid 

van de Coöperatie. 

● Greenchoice biedt de leden een scherp energietarief en neemt u de administratie 

rond de overstap uit handen 

● Via de pagina van Energie Graft-De Rijp kunt u uw nieuwe tarieven bekijken en u 

aanmelden: https://www.greenchoice.nl/ec-graft-de-rijp/ 

 

Voordelen voor de Coöperatie 
● De Coöperatie ontvangt een vergoeding per overgestapt lid. Deze vergoeding worden 

weer in de Coöperatie geïnvesteerd. Hoe meer leden overstappen hoe hoger de 

vergoeding aan de Coöperatie. Dit geldt voor zowel nieuwe klanten bij Greenchoice 

als bestaande klanten van Greenchoice. 

● Vereenvoudigde administratie (opwekverklaring en belastingteruggave) en dus 

minder administratiekosten per lid 

● Als u zich twee weken voor de jaarlijkse eindafrekening opgeeft als klant bij 

Greenchoice geldt de verrekening van de energiebelasting voor de gehele 

opwekperiode 

 
 
  

 
2 

20 mei 2020 
0535004 

https://www.greenchoice.nl/zelf-opwekken/energiecooperaties/
https://www.greenchoice.nl/ec-graft-de-rijp/


 

Overstappen 
Hoe kun je overstappen naar Greenchoice het beste aanpakken? Hieronder een aantal 

aandachtspunten. 

 

● Bekijk de voorwaarden van je huidige aanbieder: hoe lang duurt het contract dat je hebt,  

wat is de opzegtermijn en is er een boete bij tussentijds opzeggen? 

 

● Doet de nieuwe energieleverancier mee met de Postcoderoosregeling? 

 

● Vergelijk de tarieven van diverse energieleveranciers. Dit kan bijvoorbeeld in de 

Energievergelijker. 

 

● Bereken de totaalprijs met jouw verbruik. Naast leveringstarieven zijn er ook kosten voor 

transport, btw, vastrecht en energiebelasting. Lees de voorwaarden. Hoe lang is een 

eventueel actietarief geldig? Welke prijzen gelden daarna? Zijn er kosten verbonden aan 

bepaalde betaalwijzen of betalingsherinneringen? Past de contractvorm bij je? 

 

● Meld je aan bij Greenchoice via deze link: https://www.greenchoice.nl/ec-graft-de-rijp/. 
Houd rekening met de opzegtermijn bij je oude leverancier en controleer de aangeboden 

contractvorm. Geef de meterstanden door aan de nieuwe leverancier. Bewaar zelf een 

kopie. 

 

● Greenchoice stelt een nieuw termijnbedrag vast. Het oude energiebedrijf moet binnen 2 

maanden na de overstap een eindafrekening sturen. Controleer de meterstanden op 

deze afrekening goed. 

 

Informatie doorgeven 

Zodra u een keuze heeft gemaakt voor een nieuwe energieleverancier, hetzij Greenchoice 

hetzij een energieleverancier van uw keuze heeft u een bedenktermijn van 14 dagen waarna 

u keuze definitief wordt. Wilt u na deze bedenkperiode de gegevens van uw nieuwe 

leverancier aanpassen in de portal van Energie Graft-De Rijp zodat de administratie van de 

Coöperatie up-to-date blijft? 
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