
 
 

Opdrachtformulier dienstverlening           

BtwoB 

 
Datum  : ________________________________  

Betreft  : Opdrachtbevestiging inzake teruggave energiebelasting en/of ODE 

 

Geachte, 

 

Refererend aan de dienstverlening zoals vermeld op www.btwob.nl/teruggave-energiebelasting en in het 

bijgevoegde machtigingsformulier, leggen wij voor de goede orde en om misverstanden te voorkomen, hieronder 

uw opdracht schriftelijk vast. 

 

Opdracht 

Wij bevestigen de door u aan ons verstrekte opdracht tot het verrichten van bemiddelingswerkzaamheden 

inzake teruggave energiebelasting. 

 

Over verdere aanvullende dienstverlening zullen wij steeds met u nader overleggen. Indien noodzakelijk zullen 

wij u daarvoor een afzonderlijke opdrachtbevestiging doen toekomen. 

 

Honorarium 

De kosten voor de bemiddelingswerkzaamheden bedragen 25%, exclusief btw, van de succesvol verkregen 

teruggave energiebelasting. Het gestelde honorarium is op basis van no-cure-no-pay, indien een aanvraag 

wordt afgewezen worden er geen kosten in rekening gebracht, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Het 

gestelde honorarium wordt, nadat BtwoB deze heeft ontvangen, verrekend en het verschil wordt naar u 

overgemaakt binnen maximaal tien werkdagen. Een afrekening ontvangt u op het door u, in het 

machtigingsformulier, opgegeven e-mailadres. 

 

Geldigheidsduur en Algemene Voorwaarden 

Deze opdrachtbevestiging zal van kracht blijven totdat de opdracht wordt beëindigd, gewijzigd of vervangen 

door een andersoortige opdracht. Op onze dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, te 

vinden op www.btwob.nl/av 

 

Tenslotte 

Als u zich in dit opdrachtformulier kunt vinden, verzoeken wij u, ter bevestiging, dat dit opdrachtformulier een 

correcte weergave is van hetgeen wij overeenkwamen, tezamen met het machtigingsformulier voorzien van uw 

handtekening te retourneren. 

 

Hoogachtend,      Voor akkoord getekend namens: 

 

BtwoB       Bedrijfsnaam              

 

Naam       Naam      

 

Handtekening      Handtekening 

 

 

________________________________    ________________________________ 

 

Kruis aan wat van toepassing is: 

 

        Nee, ik heb geen recht op aftrek van de btw. 

  

        Ja, ik heb recht op aftrek van de btw;      BTW NUMMER                 . 

 

Disclaimer: 

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u nalezen op onze website. Eventuele 

wijzigingen zijn voorbehouden. BtwoB kan op geen enkele wijze door de opdrachtgever aansprakelijk gesteld worden in het 

geval de teruggave energiebelasting door de Belastingdienst niet wordt verleend. V
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9201 GG Drachten 

www.BtwoB.nl 


