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1. Heeft u reeds eerder zonnepanelen gekocht en de btw daarover teruggevorderd?
☐
Nee
☐
Ja
2. Heeft u momenteel een eenmanszaak?*
☐
Nee
☐
Ja
☐
Ja, maar deze is vrijgesteld van de omzetbelasting (bv. zelfstandige in de zorg)
*Indien u deelneemt in een VOF of Maatschap dient u op deze vraag ‘nee’ te antwoorden. In
onze brochure leest u meer informatie. Vragen? Belt u ons! We staan voor u klaar.
3. Heeft u in het verleden een eenmanszaak gehad?
☐
Nee
☐
Ja
4. Staat het energiecontract (op/na de datum van de zonnepanelenfactuur) op dezelfde
naam als de zonnepanelenfactuur?
Om de btw terug te kunnen vorderen dient de tenaamstelling van het energiecontract overeen te komen
met de tenaamstelling van de zonnepanelenfactuur. Indien dit niet het geval is kunt u het beste uw
installateur verzoeken om de tenaamstelling van de zonnepanelenfactuur aan te passen.

☐
☐

Nee
Ja

5. Wilt u de btw terug laten vorderen op naam van iemand anders dan aan wie de
zonnepanelen factuur nu is geadresseerd?
Dit is nodig indien de tenaamstelling van de zonnepanelenfactuur niet overeenkomt met die
van het energiecontract of als u een eenmanszaak heeft
☐
Nee
☐
Ja (op wiens naam staat de zonnepanelenfactuur nu? ______________________ vul
op pagina 2 de gegevens in van de persoon op wiens naam u de btw wilt laten terugvorderen)
6. Zijn uw zonnepanelen geintegreerd in het dak?1
☐
Nee
☐
Ja
7. Wat is het totaalvermogen van uw zonnepaneleninstallatie in Wattpiek(Wp)?2
Totaal vermogen in wattpiek: _____________ Wp

1

Geïntegreerde zonnepanelen zijn zonnepanelen die verzonken zijn in uw dak. De dakpannen worden verwijderd
en de zonnepanelen dienen dan als dak. Als u geïntegreerde panelen heeft kunt u minder BTW terugkrijgen
omdat het ook onderdeel is van uw dak.
2 Meestal vindt u dit op uw factuur/offerte. Hier staat in de regel vermeld hoeveel panelen zijn aangeschaft en
welk vermogen de panelen hebben. U berekent het totaalvermogen door het aantal panelen te vermenigvuldigen
met het vermogen (Wp) per paneel. Voorbeeld: indien u 10 LG 320 Wp panelen heeft laten installeren dan is het
totaalvermogen: 10 * 320 Wp = 3200 Wp
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Voegt u alstublieft uw zonnepanelen factuur toe
Let op: indien u een aanbetalingsfactuur heeft dienen we die eveneens
te ontvangen!

