
 
FORMULIER VOOR DE VERKOOP VAN GROENESTROOMCERTIFICATEN (GSC) AAN ELIA  

 

 BRUGEL 
Kunstlaan 46 
1000 Brussel 
E-mail: greenpower@brugel.brussels  
Fax: 02/563.02.13 

 

IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER 
GSC rekeningnummer (zie extranet): 3 4         

GSC rekeninghouder:  

Gemachtigde   

Btw-plichtig?  Ja/neen Btw-nummer:  BE _ _ _ _  -_ _ _- _ _ _ 

Adres: Straat:  Postcode:  
Plaats:  Land:  

Telefoon:  

Mailadres:  
Alleen de houder of de gemachtigde van de GSC-rekening mag een transactieaanvraag doen. 

 Gelieve dus een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen (recto verso). 
 

BANKGEGEVENS VAN DE VERKOPER 
Naam van de houder van de 

bankrekening   

Bankrekeningnummer (IBAN)                 

BIC-code                 
 

IDENTIFICATIE VAN DE KOPER 
Elia Transmission Belgium nv 

 

TE VERKOPEN GROENESTROOMCERTIFICATEN 
Aantal:  

Eenheidsprijs1: 65 euro/GSC 
 
Alle velden van dit formulier moeten worden ingevuld. Een onvolledig ingevuld formulier wordt als ongeldig beschouwd 
en teruggestuurd naar de producent. Dit formulier moet naar BRUGEL opgestuurd worden, uiterlijk tegen 
30 april van het lopende jaar. BRUGEL zal de transactie van de GSC's naar Elia uiterlijk tegen 31 mei verrichten. 
De betaling door Elia zal dan uiterlijk tegen 30 juni gebeuren, of in voorkomend geval binnen 30 dagen na ontvangst 
van de factuur indien de verkoper btw-plichtig is.2 
 

☐ Ik bevestig dat de bovenstaande gegevens oprecht en volledig zijn en verklaar alle nadelige gevolgen die valse, 
onjuiste of onvolledige gegevens voor BRUGEL of voor derden zouden teweegbrengen, op mij te nemen.  

☐ Ik aanvaard dat mijn persoonsgegevens aan Elia worden meegedeeld om de GSC-transactie waarover dit 
formulier gaat te verrichten.  

 
Opgemaakt te: …………………  
op: …………… 
 

 
1 Gewaarborgde minimumprijs overeenkomstig 28§1 van de ordonnantie betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in 
het BHG 
 
2 Btw-plichtige producenten moeten om het geld vrij te maken een factuur sturen naar Elia. 
Adres: Elia Transmission Belgium nv, Boekhouding Leveranciers, Keizerslaan 20, 1000 Brussel   
 Btw BE0731 852 231 of via mail naar het adres Invoice_GCV@elia.be in een pdf-versie (zie de website van ELIA ) 

Naam en handtekening van de verkoper: 

mailto:greenpower@brugel.brussels
mailto:Invoice_GCV@elia.be
https://www.elia.be/nl/klanten/groenestroomcertificaten-en-toeslagen
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