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Écht groene energie voor onze Heuvelrug met korting
Je wilt groene energie voor een lage prijs en als je vragen hebt wil je goed geholpen worden.
Het aanbod is immens, de aanbiedingen buitelen over elkaar heen. Veel groene stroom blijkt
minder groen dan gedacht. Hoe kies je dan een goede leverancier? Als lokale energiecoöperatie
Heuvelrug Energie (HÉ) willen we dat gemakkelijker maken.
Met een aantrekkelijk aanbod…
Daarom zijn we een samenwerking aangegaan met het groene energiebedrijf Greenchoice. Met Greenchoice hebben we
afgesproken dat iedereen die in de gemeente Utrechtse Heuvelrug woont een vaste korting van € 17,50 per jaar krijgt op haar drie
écht groene producten, met in Nederland opgewekte stroom:
1. 100% Nederlandse Wind, tarief tot 1 jaar vast;
2. 100% Nederlands Groen, tarief tot 3 jaar vast;
3. Kortingsgarantie, met variabel tarief (elk half jaar aangepast);
Elk product is per maand boetevrij opzegbaar;
Het gas dat Greenchoice levert, is altijd 100% bosgecompenseerd.

… maken we samen de Heuvelrug groener
Stap je over naar Greenchoice en kies je voor een van deze drie producten, dan word je vanzelf en gratis lid van Heuvelrug Energie
(t.w.v. € 10 per jaar). Zolang jij Greenchoice-klant blijft, ontvangt HÉ van Greenchoice een bescheiden jaarlijkse vergoeding.
Hiermee ontwikkelen we als coöperatie lokale projecten en diensten die jou en andere Heuvelrug-inwoners de komende jaren
stap-voor-stap verder kunnen helpen bij:

•
het vergroten van je wooncomfort,
•
tegelijkertijd het verlagen van je energierekening,
•
lokale opwekking van duurzame energie.
Zo maken we samen de Utrechtse Heuvelrug op een prettige manier groener.

Goed voor Nederland, goed voor de planeet
De producten in ons aanbod zijn écht groen en sluiten goed aan bij het streven van HÉ naar een omgeving waarin iedereen
comfortabel kan wonen, waar de energierekening betaalbaar blijft en de energie die we verbruiken 100% duurzaam en bij
voorkeur lokaal is opgewekt.
Groene stroom wordt opgewekt door zon, wind, waterkracht of biomassa. HÉ vindt die stroom pas écht groen als ze voor
minimaal 80% is opgewekt in Nederland. De energie die nu op de Utrechtse Heuvelrug wordt opgewekt is lang niet voldoende om
onszelf van duurzame stroom te voorzien. Met het kopen van groene stroom van Nederlandse bodem zetten we een stap in de
goede richting. Daarmee draag je bij aan het vergroten van groene opwek-capaciteit in Nederland en aan het uitfaseren van gasen kolencentrales. Wij vinden de planeet wel warm genoeg.

Samenwerking met Greenchoice
HÉ kan alleen écht groene stroom aanbieden door samen te werken met een energieleverancier. In Greenchoice heeft HÉ
een betrouwbare partner gevonden die ons de komende jaren kan ondersteunen bij de realisatie van lokale, duurzame
energieprojecten. Daarnaast is Greenchoice in de ranglijst van de Consumentenbond al jaren de nummer één op het gebied van
klantenservice. En Greenchoice was bereid een vaste jaarlijkse korting te geven, waardoor onze leden zijn verzekerd van goed
geprijsde, écht groene energie zonder het gedoe van jaarlijks overstappen.

Overstappen is gemakkelijk!
Voordat je besluit om over te stappen is het belangrijk om na te gaan of je dat boetevrij kunt doen. Informatie hierover vind je in
het contract met je huidige energieleverancier.
Wil je overstappen naar het Greenchoice/HÉ-aanbod, dan kan dat via onderstaande link, waarmee je op de Heuvelrug Energieaanmeld pagina van Greenchoice komt: www.greenchoice.nl/heuvelrugenergie. Daar vul je alle gegevens in. Daarna gaat alles
‘vanzelf’: Greenchoice zorgt ervoor dat je contract met je huidige leverancier wordt stopgezet. Vervolgens neemt Greenchoice de
energielevering over en innen zij voortaan je voorschotbedrag. De leveringsovereenkomst sluit je af met Greenchoice.
Ben je al klant van Greenchoice? Dan ben je natuurlijk ook welkom om gebruik te maken van ons aanbod. Dat kan via dezelfde
aanmeldpagina op de website van Greenchoice.
Meer weten? Check voor de details even onze website:
www.heuvelrugenergie.nl/koop-echt-groene-energie/veel-gestelde-vragen
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Heuvelrug Energie is een ledencoöperatie van, voor en door de gemeenschap
op de Utrechtse Heuvelrug. Wij willen de omschakeling naar een duurzame
energievoorziening versnellen.

