Samenwerkingsvoorstel
Energiecoöperatie BRES
Rotterdam, 28-08-2020
Geachte heer Dielissen,
Naar aanleiding van ons gesprek willen we vanuit Greenchoice het volgende voorstel doen.

Prijsafspraken - Power Purchase Agreement (PPA)
Voor zonne-installaties met een opwek t/m ca. 150.000 kWh per jaar bieden we het volgende contract:
Consumentenkoppeling* (3-5 jr.)
Een koppeling met het actuele gemiddelde levertarief van de 3 traditionele spelers (Nuon, Essent en
Eneco) minus een afslag:


ZonPV-installatie met een jaarproductie t/m 150.000 kWh
o

Normaal tarief €0,06406 /kWh

o

Daltarief

o

Gemiddeld ca. €0,06026 /kWh

€0,05075 /kWh

*De genoemde tarieven zijn geldig t/m 31-12-2020 en wijzigen per half jaar. Genoemde tarieven zijn inclusief afslagen,
GvO’s en onbalans/profilering en exclusief btw.

Voor installaties die meer opwekken per jaar dan 150.000 kWh, waaronder die op het terrein van de
RWZI stellen we graag te zijner tijd een maatwerktarief op o.b.v. een vaste prijs of een tariefvariant
gekoppeld aan de APX/ENDEX (stroombeurs).

Stroomtarief coöperatieleden
Greenchoice heeft speciaal voor coöperatieleden mooie actiecontracten. De actuele tarieven staan op
deze website.
De marge van Greenchoice wordt uitgekeerd aan de coöperatie in de vorm van een
aanbrengvergoeding. De coöperatie zou (een deel van) deze vergoeding kunnen uitkeren aan haar
leden als extra incentive.

Aanbrengvergoeding (Partnerovereenkomst)
Voor iedere klant (stroom & gas) op een regulier contract die via de coöperatie wordt aangebracht inclusief bestaande Greenchoice klanten - ontvangt de coöperatie een jaarlijkse vergoeding. Hiervoor
hanteren wij de volgende staffel:
1

Klanten (staffel)

Jaarlijkse vergoeding*

0-50

€

25,00

51-100

€

27,50

101-200

€

30,00

201-500

€

32,50

>500

€

35,00

*Voor klanten die alleen stroom of gas afnemen, ontvangt de coöperatie de helft.

Administratie
Greenchoice zal jaarlijks kosteloos de Regeling Verlaagd Tarief (Postcoderoosregeling) uitvoeren
namens de coöperatie voor de leden die klant zijn (geworden) bij Greenchoice. Dit gebeurt 1 keer per
jaar op aangeven van de coöperatie, conform wet- en regelgeving en op een aparte nota.

Overstap
Wij zijn al 2 jaar op rij bekroond als beste energieleverancier door de Consumentenbond! en regelen
zorgeloos de gehele overstap.
Bij de overstap staat de Partnerpagina centraal. Voor de leden wordt op www.greenchoice.nl een
aparte pagina met het verhaal en logo van de coöperatie getoond, waarop leden zich gemakkelijk
kunnen aanmelden voor 1 jaar of 3 jaar 100% zonnestroom!
Jullie overstappagina is al te bekijken: www.greenchoice.nl/bres

Promotie
In onze samenwerkingen tot nu toe zien we de toegevoegde waarde van onze naamsbekendheid en
marktaandeel in de promotie van nieuwe coöperaties en projecten. Wij ondersteunen de werving waar
we kunnen. Op dit moment bieden wij bij aanvang concreet het volgende:




Partnerpagina op www.greenchoice.nl met het verhaal en logo van de coöperatie waarop
nieuwe leden zich kunnen aanmelden, inclusief link naar de website van de coöperatie
Mailing(s) naar de bestaande Greenchoice klanten in de omgeving van een project
Aanwezigheid bij informatieavond(en)

Hoe groter het initiatief groeit, hoe meer ruimte wij daarnaast krijgen om nog meer te ondersteunen.
Greenchoice voor leden







Scherpe groene energietarieven
Meerdere contractopties
#1 beoordeling van de Consumentenbond in klanttevredenheid, service en duurzaamheid
Mooie referentieprojecten
19 jaar ervaring en pionier in de branche
Meerdere opties voor verduurzaming, zoals WindVangers, Zonnedelen, gunstige voorwaarden
voor eigen zonnepanelen en de hoogste particuliere terugleververgoeding in de markt
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Energiebesparing en -inzicht met de Greenchoice App

Coöperaties centraal in de Greenchoice strategie
Binnen de Greenchoice strategie tot 2023 vormen energiecoöperaties een belangrijke pijler. Er wordt
concreet gewerkt aan meerdere plannen die ervoor zorgen dat Greenchoice de #1 keuze en voorloper
blijft voor lokale energieprojecten. Een keuze voor Greenchoice is kiezen voor een duurzaam
partnership waarin wij blijven meedenken met jullie om het succes de komende jaren verder uit te
bouwen.

Geldigheid
De prijzen genoemd in dit voorstel zijn 4 weken geldig vanaf dagtekening of korter indien separaat
aangegeven.

Met vriendelijke groet,

Ben Olierook
Accountmanager Lokale Energieprojecten
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