
  

  
 

Machtiging groene stroom ICC-Parkmanagement Meppel 
 
Hierbij geven wij te kennen dat wij graag groene stroom willen verbruiken. Deze machtiging is een aanvulling op het 

reeds getekende deelnameformulier, dan wel reeds getekende machtiging. ICC-Parkmanagement Meppel vergoedt 
50% van onze opslagkosten voor groene stroom voor het eerste volledige kalenderjaar, met een limiet van € 500,- 

zodat alle leden kunnen profiteren van deze aanbieding.* 
 

Het collectief wordt uitgevoerd door PM Energie B.V. (hierna tevens te noemen ‘het Collectief’).  

 
Hierbij geven wij te kennen reeds te participeren in het project collectieve inkoop van energie, en: 

- Verlenen wij het Collectief bijzondere volmacht om voor ons het benodigde volume elektriciteit groen in 
te kopen en alle daarmee samenhangende rechtshandelingen uit te voeren. Wij accepteren daarmee de 

door het Collectief behaalde inkoopresultaten.   
 

Tevens bevestigen wij op de hoogte te zijn van het volgende en zijn akkoord met: 

- Het Collectief gaat namens ons de leveringsovereenkomst aan tussen ons en leverancier c.q. de leverancier van 
Garanties van Oorsprong; 

- Deze machtiging is van toepassing op al onze aansluitadressen, zowel die waarvoor het Collectief reeds heeft 
ingekocht als waarvoor het Collectief in de toekomst gaat inkopen; 

- Deze machtiging is voor onbepaalde tijd en kan, zonder opgaaf van reden, te allen tijde schriftelijk worden 

opgezegd;  
- Opzegging van de machtiging voor groene stroom heeft geen gevolgen voor de leveringsovereenkomst(en) 

voor groene stroom die reeds is (zijn) gesloten op basis van deze bijzondere volmacht;  
- Opzegging van deze machtiging heeft geen gevolgen voor de overige deelnameformulieren en machtigingen;  

- Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden en het privacy statement van PM Energie B.V. van 
toepassing, te vinden op  www.pmenergie.nl/voorwaarden en www.pmenergie.nl/privacy 

 
Door gebruik te maken van groene stroom leveren wij een waardevolle bijdrage aan de verduurzaming van de 
maatschappij. Voor de duurzame winning van energie worden diverse bronnen gebruikt. Hierbij hebben wij de 

voorkeur voor de volgende bronsoort*: 
 

 De meest prijsgunstige 

 CO2 prestatieladder gecertificeerd (bijvoorbeeld Nederlandse Wind of Nederlandse Biomassa) 

 
*Aankruisen wat van toepassing is. 
  
 
 
 

Bedrijfsnaam volgens KvK  :  

KvK nummer :  

 

 
 

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door : Dhr./Mw. 

     
Datum + handtekening  :  -  -    

 
 

* Om gebruik te maken van het aanbod van ICC-PM verstuurt u voor 1 oktober 2018 deze machtiging naar: 

 
@ Huub Punte, h.punte@pmenergie.nl ✉ Jan Tinbergenstraat 182, 7559 SP Hengelo   
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