
 

 

 

 

Persoonlijke gegevens 

Voorletter(s) Dhr/Mevr     

Achternaam   

Straat + huisnummer   

Postcode   

Plaats   

Telefoonnummer   

E-mailadres   

Geboortedatum   

Burgerservicenummer *   

Bank-of girorekeningnummer   

Tenaamstelling rekeningnummer    

Gegevens installatie 

Wanneer is de installatie in gebruik genomen?   

Wat is (in Watt-Piek) het opwekvermogen van uw installatie? ** ___________  WP 

Heeft u geïntegreerde zonnepanelen? (zonnepanelen die ook als functie dakpan hebben) ja/nee 

BTW Test 
De BTW test is een korte vragenlijst, van belang om de BTW op de juiste wijze terug te vragen.  

Heeft u eerder zonnepanelen gekocht? (op uw huidige woning of vorige woning)         ja/nee 

Bent u al BTW ondernemer (eenmanszaak/B.V./N.V./vof/verhuur vakantiewoning)?    ja/nee  

Heeft u al een BTW nummer?  ja/nee  

Wilt u binnen 3 jaar na het jaar van aanschaf ondernemer worden?     ja/nee 

Formulier BTW teruggave 



 

 

* Uw Burgerservicenummer staat op uw paspoort/identiteitsbewijs en op de achterkant van uw rijbewijs 
** Indien onbekend, informeer bij uw installateur. 

 

 

Tot slot 

Met de ondertekening van deze opdrachtbevestiging ga ik akkoord/machtig ik: 

✓ De Centrale BTW Teruggave om namens mij alle handelingen te verrichten om de BTW op de 
koop en installatie van mijn zonnepanelen terug te krijgen. Concreet: 
✓ De Centrale BTW Teruggave treedt namens mij in contact met de Belastingdienst om de 

BTW op mijn zonnepanelen en installatie terug te vragen; 
✓ De Centrale BTW Teruggave meldt mij aan bij de Belastingdienst als BTW ondernemer; 
✓ De Centrale BTW Teruggave dient namens mij BTW aangiften in bij de Belastingdienst; 
✓ De Centrale BTW Teruggave verzoekt namens mij, indien aangegeven, om Vrijstelling onder 

de Kleine Ondernemersregeling. 
✓ De Centrale BTW Teruggave heeft haar werkzaamheden afgerond nadat de fiscus een beslissing 

heeft genomen op het verzoek om de BTW teruggave; 
✓ Ik voeg een kopie van de facturen van de aankoop en installatie van mijn zonnepanelen bij deze 

opdrachtbevestiging met daarop ten minste de datum, mijn persoonsgegevens, het 
opwekvermogen (Wp) het totale geïnvesteerde bedrag én het BTW bedrag.  

 

 

 

________________________                                                     ________________________                        

Handtekening    (Aanvrager BTW)                               Datum ondertekening: 

Let op: het energiecontract dient op naam te staan van de aanvrager van de BTW teruggave  

 

Stuur dit formulier samen met de factuur naar: 

De Centrale BTW Teruggave 
Postbus 131 
2160 AC  Lisse   
 
(U kunt alle documenten ook inscannen en mailen naar: info@btw-zonnepanelen.nl) 

De Centrale BTW Teruggave 
info@btw-zonnepanelen.nl 
www.btw-zonnepanelen.nl 
085-48 66 900 
 

mailto:info@btw-zonnepanelen.nl
http://www.btw-zonnepanelen.nl/

