
 
 
 
 
 

© HET en Greenchoice   1 van 2 

 

100%	Groene	energie	van	Greenchoice	en	HET		
 
Je kunt via energiecoöperatie HET 100% groene energie afnemen bij onze 
samenwerkingspartner Greenchoice. Er zijn verschillende samenstellingen van je 
energiepakket mogelijk, want we houden niet van eenvormigheid. Maar allemaal zijn ze 
100$ groen en 100% NL.   
 

1. Via	HET:	Zon	uit	NL	
Het meest goedkope alternatief en alleen voor leden van HET. Hiertoe wordt alleen 
zonnestroom gebruikt die wordt betrokken van Nederlandse	producenten	aangesloten	bij	
Greenchoice.	Denk	aan	coöperatieve	zonnedaken,	zonneweides,	zonnestroom	van	grote	
daken	van	boeren	(met	SDE+)	en	zon	van	de	Greenchoice	-dochter	KiesZon.	Die	heeft	veel	
daken	van	distributiecentra	vol	gelegd.	HET	werkt	eraan	zonnedaken	In	Hilversum	te	
realiseren.	Je	kunt	dit	als	klant	van	Greenchoice	zelf	kiezen	op	het	platform	Energie	Dichtbij. 
	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De andere groene opties van Greenchoice zijn: 

2. Wind	uit	NL	
Als je kiest voor Wind uit Nederland krijg je 100% groene windstroom uit Nederlandse 
windmolens. Die stroom komt uit molens van agrariërs, uit windparken op zee én uit onze 
eigen windmolens. Allemaal duurzaam 
dichtbij dus. Greenchoice voert al jaren 
Milieukeur: het strenge keurmerk voor 
windenergie. Het gas dat je van ons 
krijgt is altijd 100% 
bosgecompenseerd. De prijzen voor 
gas en stroom veranderen elk half jaar. 
Kies je voor variabel, dan verandert 
jouw tarief mee. Liever een vast tarief 
voor bepaalde looptijd? Dat kan 
natuurlijk ook.  
 

3. Wind	uit	NL	en	Windvangers	
Bovenop het Windenergie uit Nederland contract, ontvang je met onze WindVangers een 
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stukje van de opgewekte stroom van onze eigen Greenchoice windmolens. Hiermee krijg 
je een deel van je jaarlijkse stroombehoefte gratis én ben je beschermd tegen 
prijsstijgingen.  

• Zelf Nederland verduurzamen 
• Hoe meer wind, hoe meer winst 
• Gratis WindVangers bij nieuw 

energiecontract 

Laat	de	wind	maximaal	voor	je	werken	
Ervaar hoe het is om zelf energie op te wekken 
en lever een bijdrage aan de verduurzaming 
van Nederland. Het is heel simpel. Greenchoice 
garandeert je per WindVanger een opbrengst 
van 125 kWh per jaar. Waait het juist harder? 
Dan is de opbrengst ook hoger. Je krijgt de 
opbrengst van jouw WindVangers op de 
jaarnota vergoed. Laat de wind voor je werken 
en deel mee in de winst! 
Meer info over WindVangers. 

Gratis	WindVangers	t.w.v.	€185	
Word je nu klant van Greenchoice met Wind uit Nederland dan ontvang je drie gratis 
WindVangers bij een 5-jarig contract (een voordeel van €185). Of kies een 3-jarig contract 
met twee gratis WindVangers (een voordeel van €74).  
 

4. Optimaal	groen	(met	biogas)	
Met verschillende bosprojecten zijn wij trotse vooroploper in het compenseren van het 
gasverbruik van onze klanten. Daarnaast bieden wij groen gas (biogas) aan, Maximaal 
Groen noemen wij dat. Bekijk de infographic en kom erachter wat Maximaal Groen precies 
is. Biogas is gemaakt van mest, gft-afval en andere 
reststromen. Groen gas wordt duurzaam opgewekt 
in Nederland uit hernieuwbare bronnen. Dat maakt 
dat dit gas oneindig opgewekt kan worden, in 
tegenstelling tot aardgas. Daarnaast is de CO2-
uitstoot minimaal 35% lager dan bij het verstoken van regulier aardgas én bijkomend 
voordeel is dat er ook afval verwerkt wordt. 
 
 
Met Maximaal Groen kies je niet alleen voor groen gas, maar ontvang je ook 100% groene 
stroom uit Nederland. Stroom die duurzaam en dichtbij is opgewekt uit windmolens. Een 
écht groene keuze dus, met een grote duurzame impact. 
 
Greenchoice streeft uiteindelijk 
naar een planeet waarin we 
helemaal geen aardgas meer 
hoeven te gebruiken, en dat kan 
ons niet snel genoeg gaan! Tot 
die dag helpen wij onze klanten 
graag met het besparen op hun 
gasverbruik 
met BOKS en warmtepompen. 
  


