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Samenvatting Uit onderzoek van Sum.nl naar de beste energieleverancier van Nederland onder
716 consumenten is gebleken dat Greenchoice en UnitedConsumers worden
beoordeeld als beste energieleveranciers van 2014. Op onder andere imago,
persoonlijke band en klantenservice scoren zij hoge cijfers. Ook worden zij gezien
als het meest betrokken en meest verantwoord. Beide scoren als rapportcijfer een
7,9

Details
Uit onderzoek van Sum.nl naar de beste energieleverancier van Nederland
onder 716 consumenten is gebleken dat Greenchoice en UnitedConsumers worden
beoordeeld als beste energieleveranciers van 2014. Op onder andere imago,
persoonlijke band en klantenservice scoren zij hoge cijfers. Ook worden zij gezien
als het meest betrokken en meest verantwoord. Beide scoren als rapportcijfer
een 7,9. 

Op bijna alle vragen scoren Greenchoice en United Consumers hoger dan de andere
energieleveranciers. Het cijfer dat aan het imago wordt gegeven is voor Greenchoice een
7,9 en voor UnitedConsumers een 7,7. Imago werd gemeten met begrippen als eerlijkheid,
betrouwbaarheid en oprechtheid. Hieronder een overzicht van het cijfer dat werd gegeven
aan enkele eigenschappen die betrekking hebben op het imago van de energieleverancier.

Kijk hier voor het volledige bericht van Sum.nl

Afbeeldingen

  Alle persberichten

WOORDVOERDER

Jurjen Algra
06 - 10 56 83 24 
010 - 850 25 94 
jurjen.algra@greenchoice.nl

jurjenalgra

Greenchoice
Pieter de Hoochweg 108 
3024 BH Rotterdam

 Contact

LAATSTE TWEETS

Tweets

Pitch

Tweet

http://pr.co/p/001uvb



✉

https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/10281/images/125948-9e131988-5dbf-4ae7-b80d-ffbac58be4a5-zonnepanelen_2520sylke_2199-large-1395913800.jpg
http://pr.co/p/001uvb
http://twitter.com/share
https://twitter.com/jrnbs
http://www.greenchoice.nl/klantenservice/contact
https://twitter.com/jurjenalgra
mailto:jurjen.algra@greenchoice.nl
http://www.greenchoice.nl/thuis/klant-worden/tarieven?utm_source=pr.co&utm_medium=pressroom_sidebar
http://pers.greenchoice.nl/
http://pers.greenchoice.nl/86663-greenchoice-een-van-de-twee-beste-energieleveranciers-2014
http://www.greenchoice.nl/thuis
http://www.greenchoice.nl/over-greenchoice/energieprojecten
http://www.greenchoice.nl/over-greenchoice/partners
http://pers.greenchoice.nl/
http://www.greenchoice.nl/over-greenchoice/greenchoice
https://dossier.greenchoice.nl/Mijn-Dossier/DossierLandingpage.aspx
http://www.greenchoice.nl/vacatures
http://www.greenchoice.nl/klantenservice
http://www.greenchoice.nl/over-greenchoice
http://www.greenchoice.nl/zakelijk
http://www.greenchoice.nl/thuis


Greenchoice
Visie en missie
Kernwaarden
Voorwaarden
Disclaimer

Privacyverklaring
Cookieverklaring

Nieuws en media
Persberichten

Archief

In het nieuws
Archief

Partners
Energieproductie
Bewustwording
Innovatie
Klimaatbescherming
Collectieven
Overige partners

Volg ons op Twitter

Volg ons op Facebook

English information

http://www.greenchoice.nl/en
http://www.greenchoice.nl/en
http://www.facebook.nl/GreenchoiceNL
http://www.facebook.nl/GreenchoiceNL
http://www.twitter.com/GreenchoiceNL
http://www.twitter.com/GreenchoiceNL
http://www.greenchoice.nl/over-greenchoice/partners/overige
http://www.greenchoice.nl/over-greenchoice/partners/collectieven
http://www.greenchoice.nl/over-greenchoice/partners/klimaatbescherming
http://www.greenchoice.nl/over-greenchoice/partners/innovatie
http://www.greenchoice.nl/over-greenchoice/partners/bewustwording
http://www.greenchoice.nl/over-greenchoice/partners/energieproductie
http://www.greenchoice.nl/over-greenchoice/partners
http://www.greenchoice.nl/over-greenchoice/media/in-het-nieuws/archief
http://www.greenchoice.nl/over-greenchoice/media/in-het-nieuws
http://www.greenchoice.nl/over-greenchoice/media/persberichten/archief
http://www.greenchoice.nl/over-greenchoice/media/persberichten
http://www.greenchoice.nl/over-greenchoice/media
http://www.greenchoice.nl/over-greenchoice/greenchoice/disclaimer/cookieverklaring
http://www.greenchoice.nl/over-greenchoice/greenchoice/disclaimer/privacyverklaring
http://www.greenchoice.nl/over-greenchoice/greenchoice/disclaimer
http://www.greenchoice.nl/over-greenchoice/greenchoice/voorwaarden
http://www.greenchoice.nl/over-greenchoice/greenchoice/kernwaarden
http://www.greenchoice.nl/over-greenchoice/greenchoice/visie-missie
http://pers.greenchoice.nl/greenchoice.html

