Aanmeldformulier btw-teruggaaf zonnepanelen SINNICH Advies

Persoonsgegevens:
Naam:

____________________________________________

Adres:

____________________________________________

Postcode:

____________________________________________

Woonplaats:

____________________________________________

Telefoonnummer:

____________________________________________

Email:

____________________________________________

Geboortedatum:

____________________________________________

Burgerservicenummer: ____________________________________________

Ik ben al ondernemer of ben in de periode van aanschaf zonnepanelen
tot heden ondernemer geweest:

JA / NEE

Energierekening stond bij installatiedatum zonnepanelen op mijn naam:

JA / NEE

Zonne-energiesysteem
Installatiedatum:

____________________________________________

Vermogen in Wp:

____________________________________________

Geïntegreerde panelen:

JA / NEE (indak systeem)

Hierbij:
▪

machtig ik btwteruggaafzonnepanelen.nl namens mij de btw-teruggaaf op de materialen en
installatie van mijn zonne-energiesysteem te verzorgen, bestaande uit de volgende
werkzaamheden:
- aanmelding als ondernemer bij de Belastingdienst
- aanvragen ontheffing administratieve verplichtingen o.b.v. de kleine
ondernemersregeling (KOR)
- verzorgen btw-aangifte(s)
- verzorgen correspondentie met de Belastingdienst, postadres zal zijn:
btwteruggaafzonnepanelen.nl, Postbus 6066, 9702HB Groningen
- factureren van de kosten voor deze dienstverlening ten hoogte van € 89,- exclusief btw
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Voor akkoord met:
•
•
•

de algemene voorwaarden
de privacyverklaring
het delen van de persoonsgegevens met Technea en dat Technea de bij haar bekende
gegevens met btwteruggaafzonnepanelen.nl deelt

Plaats:

__________________

Datum:

__________________

Handtekening:

__________________

Ik ontvang graag belangrijke informatie en de nieuwsbrief

Wij verzoeken u de volgende gegevens bij te voegen:
▪
▪

Kopie factuur zonnepanelen
Kopie paspoort of voor- en achterkant identiteitsbewijs / rijbewijs

U dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:
▪
▪
▪

U bent particulier
U levert de zonnestroom (deels) terug aan het net
De energienota staat op uw naam
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Bijlage 1: Toelichting vragen op aanmeldformulier

Ik ben al ondernemer:
Let op: Indien u al bij de Belastingdienst geregistreerd bent (geweest) als ondernemer dan kan dat
nadelige gevolgen hebben. Wij nemen dan contact met u op.

Geïnstalleerd vermogen in Wp:
Over het vermogen van uw zonnepanelen bent u btw verschuldigd. Dit is een bedrag van € 20,- per
1.000 Wp vermogen en dit wordt ingehouden op uw btw-teruggaaf.

Let op: is het vermogen van uw zonnepanelen groter dan 10.000 Wp, dan wordt er geen forfait
gehanteerd maar, zult u btw moeten afdragen op basis van uw meterstanden. Wij nemen in dit geval
contact met u op.

Energierekening staat op mijn naam:
De Belastingdienst stelt als voorwaarde dat de energierekening bij aanschafdatum van zonnepanelen
op naam van de persoon staat die de btw terugvraagt.

Geïntegreerde zonnepanelen:
Heeft u op uw woning zonnepanelen laten aanbrengen die tegelijkertijd de functie vervullen van
dakbedekking (zogenoemde geïntegreerde zonnepanelen)? U mag in dat geval slechts 1/3 deel van
de BTW in aftrek brengen die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen aan u in rekening
is gebracht.

Kopie paspoort of rijbewijs/id-kaart:
Maak een veilige kopie van uw identiteitsbewijs middels de KopieID app van de Rijksoverheid
www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude
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Bijlage 2: Algemene voorwaarden btwteruggaafzonnepanelen.nl
Algemene Voorwaarden btwteruggaafzonnepanelen.nl , gevestigd te (9727 KB) Groningen aan de Leonard
Springerlaan 19 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder KvK-nummer 01179969.
Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst
tussen btwteruggaafzonnepanelen.nl (hierna: opdrachtnemer), en een opdrachtgever, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken.
1.2 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en
voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk
nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van toepassing.
Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst 2.1 Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de
opdracht door opdrachtnemer schriftelijk is aanvaard of wanneer de overeenkomst door de opdrachtgever en
de opdrachtnemer is ondertekend. Elektronische overeenkomsten komen tot stand doordat de opdrachtnemer
de opdracht schriftelijk aanvaardt middels een opdrachtbevestiging.
2.2 De door opdrachtnemer aan de opdrachtgever verzonden opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van
de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De opdrachtgever wordt geacht met de inhoud van
de opdrachtbevestiging in te stemmen.
Artikel 3 Uitvoering overeenkomst 3.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de
opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het voeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer
worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de
opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten. Opdrachtnemer is verder niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat
opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij
deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
3.2 De opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd de overeenkomst voortijdig te beëindigen, indien, naar het
oordeel van de opdrachtnemer, blijkt van feiten of omstandigheden, die ten gevolge hebben dat van de
opdrachtnemer redelijkerwijze niet kan worden gevergd de opdracht te voltooien. In dat geval heeft de
opdrachtnemer recht op het afgesproken bedrag vermeldt in de overeenkomst.
3.3 De opdrachtnemer draagt zorg voor de btw-teruggave van de zaak op basis van de door de opdrachtgever
verstrekte gegevens. Uitsluitend de externe partij, zoals de Belastingdienst bepaalt of de opdrachtgever in
aanmerking komt voor de belastingteruggaaf.
3.4 De opdrachtgever geeft door het sluiten van de overeenkomst de opdrachtnemer de bevoegdheid al
hetgeen te doen om de btw-teruggave te kunnen indienen bij de Belastingdienst. De opdrachtnemer meldt de
opdrachtgever als ondernemer aan bij de Belastingdienst. Opdrachtnemer verzorgt in het kader van de btwteruggave van de zaak de kwartaalaangifte voor de opdrachtgever. Dit kunnen meerdere aangiftes zijn,
afhankelijk van het moment van aanmelding van de opdrachtgever bij de Belastingdienst.
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3.5 Indien schriftelijk overeengekomen en noodzakelijk voor het aanvragen van de btw-teruggave van de zaak
vraagt de opdrachtnemer namens de opdrachtgever ontheffing van administratieve verplichtingen aan. Indien
de ontheffing niet wordt afgegeven door de instantie, dan kan de opdracht niet worden voltooid en eindigt de
overeenkomst. In dat geval heeft de opdrachtnemer recht op het afgesproken bedrag vermeldt in de
overeenkomst.
3.6 Indien de btw-teruggave aan de opdrachtgever wordt toegekend treedt de opdrachtgever zelf in contact
over alle zaken betreffende de belastingteruggaaf.
Artikel 4 Prijs en betalingstermijn 4.1 De prijzen van opdrachtnemer zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
is overeengekomen, in Euro’s, exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen.
4.2 Betaling dient te geschieden in Euro’s, zonder aftrek van enige korting door overschrijving op een door ons
aangewezen bankrekening, in beide gevallen uiterlijk 7 dagen na de factuurdatum; dit alles tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen. De factuur wordt verzonden na het sluiten van de overeenkomst.
4.3 Indien de opdrachtgever niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is de opdrachtgever in verzuim zonder
dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist en zijn alle vorderingen van ons op de opdrachtgever,
zonder dat ingebrekestelling vereist is, onmiddellijk opeisbaar.
4.4 Indien de opdrachtgever niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is de opdrachtnemer gerechtigd om de
werkzaamheden op te schorten.
4.5 De opdrachtnemer vordert de btw op de aan de opdrachtgever verzonden factuur terug. Deze btwteruggave komt toe aan de opdrachtgever.
Artikel 5 Aansprakelijkheid 5.1 De opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar eisen van goed vakmanschap
verrichten. De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de Belastingdienst niet overgaat
tot btw-teruggave.
5.2 De opdrachtnemer is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan opdrachtgever en
aan anderen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de opdrachtnemer.
5.3 De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van
de uitvoering van de overeenkomst tegen de opdrachtnemer mochten doen gelden. Tevens stelt de
opdrachtgever de opdrachtnemer schadeloos voor alle kosten en schade die uit eventuele rechtsvorderingen
van derden voor de opdrachtnemer kunnen ontstaan, zulks voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de
desbetreffende schade en kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.
Artikel 6 Overmacht Indien de opdrachtnemer door overmacht de overeenkomst niet (tijdig) kunnen nakomen,
heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de
overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Deze keuze is aan de opdrachtnemer. In geval van overmacht is
elke schadeplichtigheid van de opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook uitgesloten.
Artikel 7 Toepasselijk recht en forumkeuze Op alle, door opdrachtnemer gesloten en te sluiten
overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen voortvloeiende
uit deze overeenkomst of daarmee rechtstreeks of zijdelings in verband staande, zullen in eerste instantie
worden berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen.
Artikel 8 Wijzigen van de voorwaarden Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te
brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.
Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van
inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de
wijziging is medegedeeld.
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Bijlage 3: Privacyverklaring btwteruggaafzonnepanelen.nl
25 mei 2018
Uw privacy is voor btwteruggaafzonnepanelen.nl van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet.
Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring
leggen we uit wat we bij de dienst btwteruggaafzonnepanelen.nl allemaal doen met informatie die we over u
te weten komen.
Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met
btwteruggaafzonnepanelen.nl.
Toegang portaal
Met ons portaal krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf dingen kunt instellen, opgeven en
wijzigen voor de dienst. Wij houden bij wat u gedaan heeft en wanneer, zodat daar bewijs van is.
Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie tot het
einde van de dienstverlening aan u.
Contactformulier en Nieuwsbrief
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze
informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.
U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en
diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.
Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens
worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.
Voor u relevante aanbiedingen
Wij willen u graag relevante aanbiedingen en informatie sturen over nieuwe producten of diensten. Dit doen
wij:
•
per e-mail
U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze mail. Elke e-mail bevat een afmeldlink.
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij
dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).
In onze dienst zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw
persoonsgegevens.
Cookies
Onze dienst gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die
niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.
Wanneer u onze dienst voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we
vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.
U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze dienst werken
dan niet goed meer.
Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de
volgende maatregelen:
De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem- Wij nemen fysieke
maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens
opslagen zijn- Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle
informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert

www.btwteruggaafzonnepanelen.nl | Postadres: Postbus 6066, 9702 HB Groningen
Bezoekadres: Leonard Springerlaan 19, 9727KB Groningen
tel: 085-4016599 | info@btwteruggaafzonnepanelen.nl | KvK 01179969 | btw-nr NL193694517B01

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de
datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart
aan te kondigen.
Kopie ID
Als financieel dienstverlener zullen uw identiteit controleren. Dat doen we middels het opvragen van een
legitimatiebewijs. Op het legitimatiebewijs staan voor ons relevante gegevens, t.w.: BSN, naam,
geboortedatum voor de btw-teruggaaf. We gebruiken de kopie alleen voor het controleren van de identiteit en
de kopie zal na aanmelding en controle vernietigd worden.
Gegevens die worden doorgegeven aan de Belastingdienst
Uw naw-gegevens, bsn en datum factuur van de zonnepanelen geven wij door aan de Belastingdienst voor het
informeren van de Belastingdienst over welke belastingplichtige het gaat voor de zonnepanelen.
De gegevens op de factuur (btw-bedrag, opwekvermogen om forfait bedrag te bepalen) zullen wij doorgeven
aan de belastingdienst om de btw-teruggaaf te berekenen. Op verzoek van de Belastingdienst kunnen we de
factuur ook doorsturen naar de betreffende behandelaar bij de Belastingdienst voor controle van de
ingediende aangifte. Indien we niet beschikken over een factuur zullen wij deze namens u opvragen bij de
installateur van de zonnepanelen.
Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons
opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:
•
uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
•
inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
•
het laten corrigeren van fouten
•
het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
•
intrekken van toestemming
•
bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde
persoon aanpassen of verwijderen.
Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de
toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contactgegevens
btwteruggaafzonnepanelen.nl
Leonard Springerlaan 19
9727 KB Groningen
info@btwteruggaafzonnepanelen.nl
Tel: 0854016599
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