
WERK SAMEN MET 
GREENCHOICE AAN EEN 
DUURZAME TOEKOMST.

GROENE 
KEUZES 
MAAKT U 
ELKE DAG

DUURZAAM 
DOEN 
WE SAMEN

WAAR
KOMT UW 
ENERGIE 
VANDAAN?

KIES OOK ECHT 
GROENE STROOM 
UIT NEDERLAND.

Groen voelt goed.
Groene keuzes maken? Dat voelt goed. En als u lid bent 

van Natuurmonumenten zelfs nog beter. Want kiezen voor 

écht groene stroom van Greenchoice is voordelig voor u 

én voor de natuur. Want met ónze echt groene stroom en 

een extra donatie voor natuurbehoud, komt een duurzaam 

Nederland iedere dag dichterbij.

Groen werkt voor iedereen.
Een wereld waarin we evenveel energie opwekken 

als we verbruiken. Wij geloven dat het kan! Door én 

energie te besparen én duurzame energie lokaal op te 

wekken. Daarom werken we samen met partijen als de 

Windcentrale, Meewind en Natuurmonumenten. 

Daarnaast helpen we lokale duurzame projecten en 

coöporaties opstarten en groeien. Zo houden we onze 

wereld ook leefbaar voor de generaties na ons.

Energie uit natuurlijke bronnen.
Onze groene stroom wekken we op met meer dan 

200 windmolens, drie waterkrachtcentrales, 80 biovergisters 

én de zon. Daarnaast leveren we bosgecompenseerd gas 

om het broeikaseffect tegen te gaan. Met zonnepanelen 

of Winddelen kunt ook ú zelf groene stroom opwekken en 

uw energierekening omlaag brengen.



Groene keuzes? U maakt ze iedere dag, overal. Groot en 

klein. Alle beetjes helpen. Dus kiest u ook echt groene 

stroom uit Nederland. Niet duurder. Wel duurzaam.  

En extra voordelig als u lid bent van Natuurmonumenten.

Kijk op www.greenchoice.nl/natuurmonumenten voor

de tarieven die u bij ons betaalt.

GROEN 
OPWEKKEN
IN EIGEN
LAND

KIES
OOK 
DUURZAME 
ENERGIE

KIES OOK ECHT DUURZAME ENERGIE 
VAN GREENCHOICE.

EEN 8±
VOOR
KLANTEN
SERVICE

Duurzaam dichtbij.
Kiezen voor écht groene stroom van Greenchoice is kiezen 

voor een schonere wereld én een duurzaam Nederland. 

Het is namelijk mogelijk om alle benodigde energie 

duurzaam dichtbij op te wekken, in eigen land. Nu al 

wekken wij 70% van onze stroom op in Nederland. Ons 

streven is dat rond 2020 zelfs 100% van onze stroom van 

eigen bodem komt. Zo maken we samen een eind aan het 

opwekken van grijze energie.

Wij zijn er voor ú!
Al bijna 400.000 klanten kiezen voor écht groene stroom 

en bosgecompenseerd gas van Greenchoice. Met een 

‘gewoon’ telefoonnummer, medewerkers die u persoonlijk 

helpen, goede webcare, een handig online dossier en 

bovendien scherpe tarieven staan wij altijd voor u klaar. 

En dat wordt gewaardeerd: onze klantenservice krijgt jaar 

na jaar een dikke 8 van onze klanten.

Helpt u mee?
Koestert u de natuur als bron van alle energie? En maakt u 

iedere dag al groene keuzes? Kies dan ook écht groene stroom 

van Greenchoice. Dichtbij opgewekt uit Nederlandse wind, 

water, zon of biomassa. Als lid van Natuurmonumenten is dat

voordelig voor uzelf én voor de natuur. Want stapt u nu over, 

dan doen wij een extra donatie voor natuurbehoud! Dat kan 

simpel online via www.greenchoice.nl/natuurmonumenten

of bel 010 - 478 23 26.
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