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Nieuwsflits 3 
maart/april 2016 
 
 

Geachte heer, mevrouw, 
 
In deze Nieuwsflits informeren wij u over: 

 

Collectief Energie voor Kerken 2017-2019 (SUPER LAGE TARIEVEN!) 
 
Allereerst willen we u bedanken voor uw deelname aan het collectief Energie voor Kerken. 
Dankzij u is het collectief gegroeid tot een marktwaardige partij met een recordaantal 
deelnemers van 7000 aansluitingen. 
In november 2015 heeft u per post informatie ontvangen over de nieuwe leveringsperiode 
2017-2019 bij Greenchoice. Omdat op dit moment de marktprijzen op een historisch laag 
niveau zijn, willen we zo snel mogelijk klaar staan om van dit lage prijsniveau te kunnen 
profiteren.  
 

 
 
Momenteel zijn er ruim 900 (van de 1650) getekende overeenkomsten geretourneerd. We 
hebben daardoor 25% van het totale volume, uitgangspunt totaal volume 1 januari 2016, 
ingekocht. Onderstaand de indicatieve tarieven: 
 
Elektriciteit piekuren   : 4,01 ct/kWh 
Elektriciteit daluren   : 2,75 ct/kWh 
Elektriciteit continue   : 3,522 ct/kWh 
 
Gas kleinverbruik en G2C*  : 20,38 ct/m3 
Gas grootverbruik (telemetrie)  : 17,30 ct/m3 
 
*G2C is profiel grootverbruik in tegenstelling tot gas grootverbruik telemetrie 
 
Deze tarieven zijn inclusief regiotoeslag en vergroening maar exclusief energiebelasting, ODE+, 
BTW, kosten van de netbeheerder en deelnamebijdragen aan het collectief. De 
deelnamebijdrage is € 1,50 per aansluiting per maand voor kleinverbruik en € 3,50 per 
aansluiting grootverbruik excl. BTW. Deelnamebijdrage wordt geïnd door de leverancier. U 
betaalt geen andere vaste/variabele kosten aan Greenchoice. 
 
LET OP: elektriciteit en gas is 100% vergroend! De elektriciteit komt voor 100% uit Hollandse 
wind en de CO2 certificaten voor gas zijn Gold Standard.  
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Als u wenst te verlengen voor de periode 2017-2019 ontvangen we graag de getekende 
overeenkomst voor 1 mei a.s. retour. Dit kan naar Greenchoice: 
energievoorkerken@greenchoice.nl of naar Hellemans Consultancy:  
boer@hellemansconsultancy.nl. Ook als u besluit niet deel te nemen horen we dat graag. 
 
Deelnemende kerken die op of na 1-1-2016 zijn ingestapt krijgen in de loop van 2016 van 
Greenchoice een mailing met betrekking tot deze verlenging.  
 
Globale Besparing 2016 ten opzichte van 2017 (25% vastgelegd), inclusief vergroening voor een 
kleine kerk: 
 

 
 

Globale Besparing 2016 ten opzichte van 2017 (25% vastgelegd), inclusief vergroening voor een 
middelgrote kerk:  
 

  
 

 

 
 

Volume

kWh hoog 8.000 € 0,0497 € 397,60 € 0,0401 € 320,80 € 0,0096 € 76,80

kWh laag 6.000 € 0,0353 € 211,80 € 0,0275 € 165,00 € 0,0078 € 46,80

M3 gas 10.000 € 0,2636 € 2.636,00 € 0,2038 € 2.038,00 € 0,0598 € 598,00

 

Totaal € 3.245,40 € 2.523,80 € 721,60

Tarief EvK 2016 Tarief EvK 2017 (25%) Uw voordeel

Volume

kWh hoog 50.000 € 0,0497 € 2.485,00 € 0,0401 € 2.005,00 € 0,0096 € 480,00

kWh laag 30.000 € 0,0353 € 1.059,00 € 0,0275 € 825,00 € 0,0078 € 234,00

M3 gas 40.000 € 0,2636 € 10.544,00 € 0,2038 € 8.152,00 € 0,0598 € 2.392,00

 

Totaal € 14.088,00 € 10.982,00 € 3.106,00

Tarief EvK 2016 Tarief EvK 2017 (25%) Uw voordeel
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