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Tuindersverklaring (versie 2023.1)  
 
Door deze verklaring in te vullen vraag je ENGIE Nederland Retail B.V. (hierna: ENGIE) om de verlaagde tarieven van 

Energiebelasting toe te passen op jouw gasverbruik, omdat je gas verbruikt voor tuinbouwdoeleinden. 

 

Jouw gegevens  

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode, plaats: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Klantnummer:  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Gegevens aansluiting 

Leveringsadres: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode, plaats: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

EAN-code(s): ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

1. Voorwaarden  

Om in aanmerking te komen voor de verlaagde tarieven van Energiebelasting verklaart ondergetekende dat: 

 

- Gas wordt geleverd door ENGIE, Grote Voort 291, 8041 BL Zwolle. 

- Het gas op bovengenoemde fysieke locatie wordt gebruikt voor verwarming ter bevordering van het groeiproces 

van tuinbouwproducten, zoals bedoeld in artikel 60 Wet Belastingen op Milieugrondslag; en 

- De verbruiker van het gas geen onderneming in moeilijkheden is, zoals bedoeld in artikel 60, lid 2 Wet 

Belastingen op Milieugrondslag; en  

- Wijzigingen in de situatie die van invloed zijn op de toepassing van de verlaagde tarieven onmiddellijk worden 

gemeld aan ENGIE. 

 

2. Gasverbruik 

Wordt het gas ook gebruikt in één of meerdere woonhuizen zonder afzonderlijke meter (aankruisen wat van 

toepassing is)? Per woonhuis wordt 5.000 m3 als privé-gebruik aangemerkt. 

 

□ Nee 

□ Ja, het aantal woonhuizen zonder afzonderlijke meter is:……… 

 

 

Van het afgenomen gas (exclusief het verbruik in woonhuizen zonder afzonderlijke meter) wordt (opgeteld moet dit 

100% zijn): 

 

____ % gebruikt voor de verwarming ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten. 

 

____ % gebruikt ten behoeve van andere zaken (bijvoorbeeld voor de verwarming van kantine of kantoor, voor  

 nevenactiviteiten of voor woonhuizen met een afzonderlijke meter). 
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3. Ingangsdatum 

Ik verzoek ENGIE om de verlaagde tarieven in te laten gaan op:  

………… - ………… - 20………… 

 

 

ENGIE controleert de ingediende verklaring en stelt vast of er aan de eisen is voldaan om in aanmerking te komen voor de 

verlaagde tarieven. ENGIE keurt deze verklaring was wanneer de afnemer niet op tijd de benodigde gegevens aanlevert. 

Keurt ENGIE de verklaring af? Dan worden de verlaagde tarieven niet toegepast en zal afnemer de gefactureerde bedragen in 

zijn geheel moeten voldoen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan een goedkeuring van deze verklaring door ENGIE. 

 

Blijkt achteraf dat de verlaagde tarieven ten onrechte zijn toegepast en gaat de belasting over tot een naheffing van de te 

weinig afgedragen Energiebelasting bij ENGIE? Dan moet de afnemer de nageheven Energiebelasting, verhoogd met 

(eventuele) heffingsrente en boete(s) direct voldoen aan ENGIE. Niet ENGIE, maar afnemer is verantwoordelijk voor alle 

schade en/of kosten die ENGIE maakt in verband met het afgeven van een onjuiste verklaring. 

 

 

Retourneren: Stuur de volledig ingevulde verklaring per post naar onderstaand adres. Een postzegel is niet nodig.  

 

ENGIE Nederland Retail B.V. 

T.a.v. Billing backoffice   

Antwoordnummer 2143 

8000 VB  ZWOLLE  

 

LET OP:  Voor de Belastingdienst hebben wij de originele ondertekende verklaring nodig. Het is daarom helaas niet 

meer mogelijk om deze (gescand) per e-mail of per fax te versturen. Je dient de ondertekende verklaring 

per post naar ons toe te sturen. 

 

 

Aldus naar waarheid ingevuld 

 

Naam en functie gemachtigde:  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Plaats en datum:                       ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Handtekening gemachtigde: 

 

 

 


