Verklaring CNG-vulstation 2016
Toepassing heffingstarief CNG-vulstation in verband met gebruik van aardgas voor een CNG-vulstation.
De afnemer:

Bedrijfsnaam
Adres
Plaats
Klantnummer
BTW-nummer

:
:
:
:
:

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

verklaart hierbij ten behoeve van zijn leverancier van aardgas, te weten:
Naam / adres leverancier: Energyhouse B.V. 1087 HW Amstedam
dat het geleverde aardgas via de hieronder vermelde aansluiting:

EAN-code
: _________________________________________
Adres
: _________________________________________
Postcode / Plaats : _________________________________________
(LET OP: Indien u meerdere aansluitingen heeft, dient voor iedere aansluiting een aparte verklaring te worden
ingevuld.)

door afnemer uitsluitend wordt aangewend in een CNG-vulstation.
Als CNG-vulstation wordt aangemerkt een inrichting waar uitsluitend aardgas wordt
samengeperst tot CNG. Dat CNG wordt afgeleverd aan motorrijtuigen. De inrichting moet
rechtstreeks zijn aangesloten op het distributienet van aardgas.
Het komt voor dat aardgas uit een en dezelfde aansluiting deels wordt samengeperst tot CNG
en deels wordt gebruikt voor andere doelen (bijvoorbeeld verwarming). Dan is geen sprake van
een CNG-vulstation. Ook installaties die geen inrichting zijn, zoals kleine thuisvulinstallaties, zijn
geen CNG-vulstation.
Zodra het aardgas niet langer uitsluitend in een CNG-vulstation wordt aangewend, stelt de
afnemer de leverancier hiervan onmiddellijk op de hoogte.
De afnemer verzoekt ter zake het aan hem geleverde aardgas om toepassing van het vaste
heffingstarief energiebelasting voor de levering aan een CNG-vulstation.

Wordt door de afnemer ten onrechte een verklaring dan wel een onjuiste verklaring ingeleverd,
dan kan de leverancier voor de hieruit voortvloeiende gevolgen, niet aansprakelijk worden
gesteld. Mocht bij controles door de Belastingdienst blijken, dat op basis van deze verklaring ten
onrechte een onjuist tarief energiebelasting is gehanteerd, dan bestaat de mogelijkheid dat de
Belastingdienst de door de leverancier te weinig afgedragen energiebelasting, rechtstreeks
naheft bij de afnemer. Indien de Belastingdienst om welke reden dan ook bij de leverancier zal
naheffen, dan zal de leverancier deze naheffing (inclusief eventuele boeten en rente indien van
toepassing) op de afnemer verhalen. De afnemer verklaart de leverancier aldus te zullen
vrijwaren voor deze naheffingen, boeten en rente.
De door de afnemer verzochte toepassing van een vast tarief voor aanwending van aardgas in
een CNG-vulstation kan door de leverancier slechts worden toegepast met ingang van de
maand waarin de volledig ingevulde verklaring is ondertekend, gedagtekend en door de
leverancier is ontvangen.
Aldus opgemaakt en getekend voor akkoord namens afnemer:

Naam : ______________________ Plaats : ______________________

Datum : ______________________ Handtekening : ______________________

Stuur de verklaring naar:
Energyhouse B.V. 1087 HW Amstedam
E-mail : info@energyhouse.nl
Bewaar een kopie van de volledige ingevulde verklaring ook in uw eigen administratie.

