
FORMULIER BTW-TERUGGAAF-PAKKET 
 

 
Door invulling en ondertekening van deze opdrachtbevestiging geeft u aan dat:  
Administratiekantoor en Belastingadvies Pijnenburg V.O.F. voor mij de BTW teruggaaf 
betreffende de aankoop en installatie van mijn zonnepanelen regelt met de belastingdienst. 
 
 
Persoonlijke gegevens: 
 
Achternaam (met voorletters) _____________________________________________ 
 
Straatnaam en huisnummer  _____________________________________________ 
 
Postcode en Woonplaats  _____________________________________________ 
 
Telefoonnummer   _____________________________________________ 
 
E-mailadres    _____________________________________________ 
 
Geslacht    M / V 
 
Geboortedatum   _____________________________________________ 
 
Burgerservicenummer (BSN) _____________________________________________ 
 
Bankrekeningnummer  _____________________________________________ 

 
Tenaamstelling bankrekening  _____________________________________________ 
 
 
 
Energieleverancier   _____________________________________________ 
 
 
 
Hebt u de zonnepanelen al aangeschaft?      ja / nee 
 
Heeft een installateur deze panelen geïnstalleerd?     ja / nee 
 
Wanneer zijn de panelen geïnstalleerd?      __________ 
  
Wanneer bent u begonnen met het terugleveren van energie   __________ 
 
Hebt u     ja / nee 
 
Hoeveel energie denkt u dat uw installatie jaarlijks opwekt?   ______KWh 
 
Hoeveel energie denkt u jaarlijks terug te leveren?     ______KWh 
 



 
 
 
 
Door ondertekening van deze opdrachtbevestiging en het aankruisen van onderstaande diverse 
uit te voeren werkzaamheden geeft u aan akkoord te gaan met onderstaande: 
 
O 

NL32 RABO 0152 0699 68 t.n.v. Administratiekantoor en Belastingadvies Pijnenburg 
V.O.F., onder vermelding van: btw-teruggaaf-pakket. 

 
O Administratiekantoor en Belastingadvies Pijnenburg V.O.F. zal alle noodzakelijke 

handelingen verrichten om de btw op de koop en installatie van de zonnepanelen terug 
te krijgen. Deze werkzaamheden zijn: 
O Namens ondergetekende corresponderen met de belastingdienst om de btw 

teruggaaf te regelen. 
 O U als btw ondernemer aanmelden bij de belastingdienst. 
 O Namens ondergetekende de btw aangiften indienen bij de belastingdienst. 

O Namens ondergetekende de belastingdienst verzoeken om toepassing van de 
Kleine Ondernemers-Regeling en uiteindelijke ontheffing van administratieve 
lasten. 

O Administratiekantoor en Belastingadvies Pijnenburg V.O.F. heeft haar werkzaamheden 
afgerond nadat bovenstaande verzoeken zijn ingediend en de belastingdienst een 
beslissing heeft genomen betreffende de teruggaaf van de btw. 

O Als er meer werkzaamheden door Administratiekantoor en Belastingadvies Pijnenburg 
V.O.F. als in dit pakket omschreven moeten worden uitgevoerd, door aanvullende 
besluiten van de belastingdienst, door wetswijzigingen en/of door ander meerwerk, dan 
treedt het Administratiekantoor tevoren in overleg betreffende de meerkosten. 

O Bij deze opdrachtbevestiging voegt u een kopie van uw identiteitskaart of paspoort. 
O Bij deze opdrachtbevestiging voegt u een kopie van een bankafschrift. Zodat we naam 

en nummer kunnen verifiëren voor het overboeken van de btw teruggave. 
O Bij deze opdrachtbevestiging voegt u een kopie van de factuur (facturen) van aankoop 

en installatie. Met daarop uw persoonlijke gegevens. Het totaalbedrag en uiteraard het 
btw bedrag. 

 
 
 
 
_________________         _____________________________________________ 
Datum      handtekening 
 
 
 
 
Dit formulier / opdrachtbevestiging stuurt u samen met alle noodzakelijke bijlagen naar: 
Administratiekantoor en Belastingadvies Pijnenburg V.O.F. 
Zeshoevenstraat 5 
5071 BM  Udenhout 

 
 


