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FORMULIER VOOR DE TRANSACTIE VAN GARANTIES VAN OORSPRONG 

 
Op te sturen naar: BRUGEL 

Kunstlaan 46 /14 
1000 Brussel 
greenpower@brugel.brussels  

 
 VERKOPER KOPER 

Naam :  
  

Rekeningnummer : 3 4 X          X        

Land :  Belgïe- Brussel  

Beheerderorgaan van de 
GO: BRUGEL  

Naam - Voornaam van de 
gemachtigde persoon:   

Fonctie :   

Adres :   

Tel:   

E-mail:   
 

  Aantal verkochte GO 1:  

  Eenheidsprijs 2:  

    
 
De verkoper bevestigt dat bovenstaande informatie echt en volledig is en verklaart in te staan voor 
alle nadelige gevolgen die voor BRUGEL of voor derden zouden voortvloeien uit foutieve, onjuiste 
of onvolledige informatie. 
 
Opgesteld te     op 
 
Naam en handtekening van de mandataris 
 
 
 
 

 
1  Behoudens tegengestelde vermelding, zullen de verkochte GO de GO zijn die het langst in het bezit van de verkoper zijn. 
2  De prijsgegevens op dit formulier zullen op vertrouwelijke wijze worden behandeld met als enig oogmerk om prijsgemiddelden 
voor een gegeven periode te bepalen. 
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 Verwerking van uw persoonsgegevens. 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving.  
 
Alle gegevens die van u worden gevraagd, zijn strikt noodzakelijk voor het beheer van de overdracht van uw 
garanties van oorsprong. Ze worden uitsluitend verwerkt door BRUGEL voor de doeleinden die rechtstreeks 
verband houden met de overdracht van uw garanties van oorsprong. 
 
Voornaamste wettelijke grondslagen:  

• De ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 

• Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2015 betreffende de promotie van 
groene elektriciteit. 

Indien u van mening bent dat BRUGEL de betreffende voorschriften niet naleeft, wordt u verzocht eerst schriftelijk 
contact op te nemen met BRUGEL.  
 
Het gedetailleerde beleid van BRUGEL voor de bescherming van persoonsgegevens is te vinden op de website van 
BRUGEL (https://www.brugel.brussels/nl_BE/page/privacy). Als u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens 
door BRUGEL, als u toegang wilt tot uw gegevens of als u een correctie wilt, kunt u contact opnemen met de 
DPO van BRUGEL ("Data Protection Officer") door een e-mail te sturen naar dpo@brugel.brussels. 
 
U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres: Drukpersstraat 35 - 
1000 Brussel - contact@apd-gba.be. U kunt tevens een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van uw 
woonplaats. 
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