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AANMELDINGSFORMULIER TERUGVRAGEN BTW ZONNEPANELEN 

Aanmelden kan ook digitaal via onze website: www.BTWterugvragenzonnepanelen.nl  

Ja, ik wil gebruik maken van de service voor het terugvragen van de BTW  op Zonnepanelen en geef 

hierbij de opdracht aan Accountantskantoor Peeters te Tilburg (hierna “Peeters”) om namens mij de 

volgende diensten uit te voeren: 

- gratis beoordeling door Peeters of ik voldoe aan de gestelde voorwaarden; 

- aanmelding en registratie BTW ondernemerschap bij de Belastingdienst; 

- indienen van aangifte BTW teruggave; 

- aanvragen ontheffing van administratieve verplichtingen dwz verzoek indienen voor het 

krijgen van vrijstelling in de toekomst voor het doen van de BTW-aangiften (tenzij ik heb 

aangegeven dat ik hiervan geen gebruik wil maken); 

- beoordeling of de juiste beschikkingen/teruggave door de Belastingdienst zijn afgegeven. 

Persoonlijke gegevens 

Voorletter(s) ……………………………………………………………………………………………………     Geslacht  m / v 

Achternaam ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mailadres …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

IBAN bankrekeningnummer ……………………………………………………………………………………………………………. 

Tenaamstelling IBAN bankrekeningnummer …………………………………………………………………………………… 

Burgerlijk Service nummer (BSN) ………………………………  Geboortedatum    ………………………………… 

Adresgegevens 

Straat ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Huisnummer + toevoeging …………………………………………………………………………………………………………….. 

Postcode ……………………..... Plaats …………………………………………………………………………………………………… 
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Overige gegevens 

Bent u al ondernemer voor de omzetbelasting (eenmanszaak)?   Ja / Nee 

Toelichting bij Ja: u dient contact op te nemen met uw huidige accountant/belastingadviseur om te 

beoordelen wat de beste oplossing is in uw situatie, het aanvragen van een nieuw BTW nummer is 

vaak niet zinvol. 

Wanneer heeft u de zonnepanelen laten plaatsen? ………………………………………………………………………. 

De BTW van zonnepanelen kan  onbeperkt met terugwerkende kracht teruggevraagd  worden. Dus 

ook uit bv. 2012 of eerder   

Welk type zonnepanelen heeft u?  Keuze: Niet-geïntegreerde zonnepanelen ( = meestal het geval)   

of  geïntegreerde zonnepanelen (= zonnepanelen vervullen ook de functie van dakbedekking)?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Wat is het opwekvermogen in Wattpiek ( Wp )  van uw zonnepanelen? ............. Wp. 

De Belastingdienst merkt u aan als BTW ondernemer als  u regelmatig en tegen vergoeding stroom 

levert aan uw energiebedrijf. Het gaat hierbij om kleinverbruik aansluitingen (max. 3x80A).  

Voldoet u aan deze voorwaarde?  Ja / Nee   Zo nee, graag overleg. 

Hoe ben ik bij BTW Terugvragen Zonnepanelen terechtgekomen? 

Via mijn zonnepanelenleverancier ………………………………………………………………………………………………….  

Anders: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Opdrachtbevestiging 

Met de ondertekening van deze opdracht bevestiging verklaar ik ermee akkoord te gaan dat: 

- Peeters namens mij alle bovengenoemde handelingen verricht om de BTW op de aankoop en 

installatie van mijn zonnepanelen terug te krijgen voor een bedrag van € 121, = (inclusief 

21% BTW). Bij aankoop zonnepanelen in 2017 wordt ook de BTW van onze factuur ad € 21,= 

teruggevraagd. 

- Peeters haar werkzaamheden heeft afgerond nadat de Belastingdienst een beslissing heeft 

genomen over de teruggave van BTW op mijn zonnepanelen. Indien er meer dan de 

hierboven beschreven werkzaamheden benodigd zijn, bijvoorbeeld door onverwachte 

wetswijzigingen of besluiten van de Belastingdienst, dan zal Peeters vooraf met u in overleg 

treden over eventuele meerkosten. 

- Facturering vindt pas plaats in de maand dat ik de BTW zonnepanelen van de Belastingdienst 

heb terugontvangen. Geen automatische incasso. No cure no pay, geen factuur wanneer ik  

de BTW mogelijk niet terug mocht ontvangen. 

- Dat ik op de hoogte ben van zijn Algemene Voorwaarden zoals vermeld op 

www.BTWterugvragenzonnepanelen.nl  

Tevens verklaar ik hierbij: 

- een kopie bij te voegen van mijn geldige paspoort of de voor- én achterkant van mijn 

identiteitsbewijs/rijbewijs bij deze opdrachtbevestiging. 

- een kopie bij te voegen van de facturen die betrekking hebben op de aanschaf en installatie 

van de zonnepanelen, eventueel een kopie van de getekende opdrachtbevestiging wanneer 

het vermogen van de zonnepanelen in watt piek ( Wp ) niet op de facturen staat. 

- dat de energienota op mijn naam is gesteld, en overeenkomt met de te naamstelling van de 

facturen van de aanschaf en installatie van de zonnepanelen. 

- dat ik de zonnepanelen als privé persoon heb aangeschaft. 

- dat Peeters een ontheffing van administratieve lasten voor de BTW aanvraagt om een 

vrijstelling krijgen voor het doen van de BTW aangiften in de toekomst.  Tenzij ik Peeters  heb 

aangegeven hiervan geen gebruik te maken. 

- dat ik van alle correspondentie welke ik ontvang van de Belastingdienst met betrekking tot 

de BTW zonnepanelen terstond  naar Peeters toe stuur (per post of email: 

wyno.peeters@home.nl ). 

 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Handtekening 

Datum: …………………………….   Plaats: ………………………………………………………………………………………………. 
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Bijlagen die u mee terug dient te zenden: 

1. Kopie van mijn geldige paspoort of de voor- én achterkant van mijn identiteitsbewijs/rijbewijs. 

2. Kopie facturen die betrekking hebben op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen    

(eventueel ook kopie van de opdrachtbevestiging). 

4. Eventueel kopie opleveringsbewijs plaatsing zonnepanelen. 

Stuur dit formulier met de bijlagen naar: 

Accountantskantoor Peeters 

t.a.v. W.G.M. Peeters AA 

Burg. van Meursstraat 45 

5037 NE Tilburg 

of email het gescande en ondertekende formulier met bijlagen naar wyno.peeters@home.nl                  

(bij voorkeur). 

 

Telefoonnummer 013-5453111/06-11350722 

KVK-nummer 18081861 

Email-adres: wyno.peeters@home.nl 

Website: www.btwterugvragenzonnepanelen.nl 

Linkedin: nl.linkedin.com/in/wynopeeters/ 

Facebook: https://www.facebook.com/btwterugvragenzonnepanelen 

Twitter: https://twitter.com/BTWzonnepanelen 

Wyno Peeters AA is lid van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) 

Model januari 2018 
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