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TERUGGAVE ENERGIEBELASTING
Meerdere appartementen achter één meter?
Wij regelen voor u de teruggave energiebelasting volgens
een No Cure No Pay model.

RECHT OP TERUGGAVE CHECK

VERZAMELEN VAN GEGEVENS

INDIENEN TERUGGAVE

Indien er meerdere woningen zijn
aangesloten achter één hoofdmeter,
heeft u mogelijk recht op teruggave
energiebelasting. Samen met u kijken
wij of u hierop recht heeft.

Om het verzoek voor te bereiden hebben
wij een aantal gegevens van u nodig;
jaarafrekening energieleverancier en
gemeentelijke (WOZ) aanslag.

Zodra wij alle gegevens hebben starten
wij de procedure. De teruggave kan
oplopen tot € 375,- per extra woning, per
jaar! Wij kunnen tot 5 jaar terugvorderen.

U heeft recht op teruggave van de
energiebelasting indien:

Voorbeeldsituatie:

- Er meerdere woningen achter één elektra
(hoofd)meter zijn aangesloten.
- U eigenaar of gebruiker bent aan wie de
energieleverancier energiebelasting in rekening
heeft gebracht.

Een verhuurder verhuurt zeven appartementen,
inclusief elektriciteit. Alle appartementen zijn
aangesloten op één hoofdmeter. BtwoB heeft voor
deze verhuurder een bedrag van meer dan
€11.000,-, over 5 jaar, aan energiebelasting
ontvangen. De komende jaren vraagt BtwoB
voor de verhuurder ruim €2.500,- terug; elk jaar.

HOE WERKT HET?
- Na uw verzoek om teruggebeld te worden nemen wij contact op en kijkt BtwoB of u recht heeft op een teruggave energiebelasting. - Wij ontvangen uw jaarrekeningen van de energieleverancier, machtiging en de WOZ aanslagen. - Wij maken het verzoek in orde met uw gegevens en dienen dit in. - Afhankelijk van de uitkomst ontvangen wij binnen ongeveer twaalf weken de energiebelasting terug. - Binnen drie werkdagen na ontvangst van de teruggave wordt de afrekening opgesteld en ontvangt u het geld. -

Nog niet duidelijk waarom BtwoB?

€
GEEN KLEINE LETTERTJES

PERSOONLIJKE SERVICE

Een randvoorwaarde van BtwoB is dat u
persoonlijke service kunt verwachten.

DOOR HEEL NEDERLAND

BtwoB accepteert verzoeken tot teruggave
energiebelasting door heel Nederland

Wij werken met een No Cure No
Pay model. Indien succesvol
brengen wij 25% van het
ontvangen bedrag in rekening.
Wordt het verzoek afgewezen?
Dan brengen wij GEEN KOSTEN
in rekening.

Eerlijk en transparant, dat verwachten wij van
onze klanten en mag u van ons verwachten.

DUIDELIJKE COMMUNICATIE

Wij proberen wachttijden tot een minimum te
beperken en houden u constant op de hoogte!

