Verklaring blokverwarming 2018
Indien er sprake is van levering van aardgas dat gebruikt wordt voor een installatie voor blokverwarming, dan is
deze levering belast tegen een vast energiebelastingtarief. Dit tarief is het tarief uit de eerste schijf van de
energiebelasting; het totale verbruik wordt belast tegen dit tarief. Met deze verklaring geeft u aan of er op de
onderstaande aansluiting in 2018 sprake is van Blokverwarming.
Ingevolge artikel 36a, eerste lid, onderdeel h, van de wet WOZ wordt onder een installatie voor Blokverwarming
verstaan een gemeenschappelijke voorziening, niet zijnde een WKK als bedoeld in artikel 36a, eerste lid,
onderdeel g, van de wet voor verwarming van meer dan één onroerende zaak als bedoeld in artikel 16,
onderdeel c, van de wet WOZ. Artikel 16, onderdeel c, van de wet WOZ geeft aan dat als één onroerende zaak
wordt aangemerkt: een gedeelte van een gebouwd of ongebouwd eigendom dat blijkens zijn indeling is bestemd
om als een afzonderlijk geheel te worden gebruikt.
__________________________________________________________________________________________
Energiebedrijf (Gasleverancier van de onderstaande EAN- code)
Naam
: Total Gas & Power Nederland B.V. (hierna “TOTAL”)
Adres
: Prinses Beatrixlaan 5
Postcode, plaats
: 2595 AK, Den Haag
Uw Gegevens
Bedrijfsnaam

: ………………………………………………………………………………..

Correspondentieadres

: ………………………………………………………………………………..

E-mail adres

: ………………………………………………………………………………..

Postcode, plaats

: ………………… , ………………………………………………………….

KvK nummer

: ………………………………………………………………………………...

Gegevens aansluiting
Leveringsadres

: ………………………………………………………………………………..

Postcode, plaats

: ………………… , ………………………………………………………….

EAN code
: ……………………………………………….............................................
(één EAN code per verklaring)
Indien u meerdere leveringsadressen heeft, dient u voor ieder leveringsadres een aparte verklaring in te
vullen.
__________________________________________________________________________________________

1.

Postadres:
Website:

Van blokverwarming is sprake wanneer aardgas wordt geleverd aan een gemeenschappelijke
voorziening welke meerdere onroerende zaken verwarmt. Een kenmerk van blokverwarming is dat de
afzonderlijke onroerende zaken voor hun warmtebehoefte aangewezen zijn op een gemeenschappelijke
verwarmingsinstallaties dus -in het algemeen- niet beschikken over een eigen C.V.-installatie. Hier kan
bijvoorbeeld sprake van zijn bij een gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie in een kantoorgebouw,
appartementencomplex of bij meerdere zelfstandige woningen, zoals aanleunwoningen bij een
verzorgingsflat.
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Ondergetekende verklaart:
Ondergetekende verklaart hieronder naar waarheid te hebben aangegeven of er sprake is van
blokverwarming, zodat het juiste energiebelasting tarieven door TOTAL toegepast kan worden:


Ja, het aardgas dat afgenomen wordt, wordt gebruikt voor een gemeenschappelijke voorziening
welke meerdere onroerende zaken verwarmt.*



Nee, het aardgas dat afgenomen wordt, wordt niet gebruikt voor een voorziening welke meerdere
onroerende zaken verwarmt.*
* Aankruisen wat van toepassing is

2.

Mocht achteraf blijken dat tarieven ten onrechte zijn toegepast en de Belastingdienst ertoe overgaat om
de te weinig afgedragen energiebelasting bij TOTAL na te heffen, dan zal ondergetekende de
nageheven energiebelasting, verhoogd met (eventuele) heffingsrente en boete(s), op eerste verzoek
aan TOTAL terstond voldoen. Ondergetekende vrijwaart TOTAL voor alle schade die TOTAL lijdt en/of
kosten die TOTAL maakt in verband met het afgeven van een onjuiste verklaring.

3.

Afnemer is verplicht wijzigingen in de situatie per direct aan TOTAL te melden.

__________________________________________________________________________________________
Aldus naar waarheid ingevuld:
Naam en Handtekening gemachtigde*

Plaats

Datum

...............................................................

…………………………………….

………………………

*Indien er sprake is van een machtiging voor het ondertekenen van deze verklaring blokverwarming dient u deze
volmacht mee te sturen met deze verklaring blokverwarming.

Het retourneren van deze verklaring
U kunt op de volgende wijze deze getekende verklaring naar TOTAL sturen:
Per e-mail via backoffice@totalgp.nl
Per post: postbus 91403, 2509 EA Den Haag
Wij zullen u ter bevestiging en bekrachtiging van de door u verstuurde verklaring een bevestigingse-mail sturen
naar het e-mail adres zoals gespecificeerd bij “uw gegevens”

Postadres:
Website:
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