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Voorwaarden actietarieven GreenNL 3 jaar zeker inclusief gratis Aanwaaier* 

 
Dit is een actie van ServiceHouse handelend onder de naam en hierna te noemen GreenNL.  
Op deze actie zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 
 

Actietarieven GreenNL 3 jaar zeker 
1. De actietarieven gelden voor contracten met een looptijd van 3 jaar. 

2. De actietarieven gelden gedurende de gehele looptijd van het energiecontract. Bij verlenging worden 
nieuwe tarieven en voorwaarden aangeboden. 

3. De actietarieven gelden uitsluitend voor consumenten die nog geen klant zijn van GreenNL. 

4. Per leveringsadres kan slechts éénmaal gebruik worden gemaakt van deze actietarieven. 

5. Bij een verhuizing blijven de actietarieven van kracht als het energiecontract meeverhuist naar het nieuwe 
adres. 
 
Gratis Aanwaaier  

6. De gratis Aanwaaier levert jaarlijks 50 kWh stroom. 

7. De waarde van de door uw Aanwaaier opgewekte hoeveel stroom wordt jaarlijks via een aparte factuur in 
mindering gebracht. Verrekening vindt plaats tegen het kale leveringstarief inclusief btw. Energiebelasting 
en Opslag Duurzame Energie moeten wij wel afdragen en daarom bij u in rekening brengen. 

8. Bij (voortijdige) beëindiging of verlenging van dit energiecontract vervalt de gratis Aanwaaier. Dit geldt ook 
als het energiecontract in geval van wanbetaling op initiatief van GreenNL beëindigd wordt. 

9. De gratis Aanwaaier is niet overdraagbaar.  

10. De gratis Aanwaaier is niet inwisselbaar voor geld. 

11. Door deelname aan deze actie wordt u automatisch lid van coöperatie Het Vliegend Hert. Aan dit 
lidmaatschap zijn geen kosten of verplichtingen verbonden. Bij de gratis Aanwaaier wordt de standaard 
exploitatiebijdrage (die geldt voor coöperatieleden die Winddelen hebben gekocht) niet in rekening 
gebracht. 

12. Door deelname aan deze actie verklaart u zich akkoord met de statuten van coöperatie Het Vliegend Hert. 
 
Overig 

13. Deze actie geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen en/of acties. 

14. Actie is enkel geldig voor kleinverbruikers met een maximum jaarverbruik van 6.000 kWh stroom en 2.500 

m
3 

gas per jaar. 

15. GreenNL behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van reden de 
actievoorwaarden te wijzigen of (activiteiten binnen) de actie te beëindigen. Dit heeft geen gevolgen voor 
reeds gesloten leveringsovereenkomsten die voor de intrekking of wijziging van de actie zijn afgesloten. 

16. Op de bepalingen van deze actie zijn de actievoorwaarden, contractvoorwaarden en de Algemene 
Voorwaarden van GreenNL van toepassing. 

17. GreenNL verwerkt voor deze actie persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. Voor meer 
informatie daarover verwijst zij naar haar privacystatement. 

18. Door aanmelding verklaart de klant akkoord te zijn met deze actievoorwaarden.  

 

* Een Aanwaaier is één tiende Winddeel met een looptijd van 3 jaar. Meer lezen over Winddelen? Kijk dan op 

www.greennl.nl. 

http://docs.servicehouse.nl/hetvliegendhert/statuten_cooperatie_het_vliegend_hert.pdf
http://docs.servicehouse.nl/greennl/algemeen_privacy_statement.pdf
http://www.greennl.nl/

