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VERKLARING BLOKVERWARMING 

Gebruikt u aardgas voor een installatie die voorziet in de verwarming van meer dan één onroerende zaak? Dan is sprake 

van blokverwarming, waarbij het totale verbruik in beginsel is belast tegen een vast tarief energiebelasting (EB) en opslag 

duurzame energie (ODE). Dit tarief is gelijk aan het tarief uit de eerste schijf van de EB/ODE. 

▪ Van blokverwarming is sprake wanneer aardgas wordt geleverd aan een gemeenschappelijke voorziening die meerdere 

onroerende zaken (met een eigen WOZ-beschikking) verwarmt. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn bij een 

gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie in een kantoorgebouw of een appartementencomplex. Ook kan dit 

voorkomen bij meerdere zelfstandige woningen, zoals aanleunwoningen bij een verzorgingsflat, een bejaardentehuis 

of bij studentenhuisvesting. 

▪ Deze verklaring is doorlopend geldig. 

▪ Een volledig ingevuld en ondertekend exemplaar van deze verklaring dient door Greenchoice Zakelijk te zijn ontvangen 

vóór aanvang van de levering door Greenchoice Zakelijk. 

▪ De klant dient alle informatie en wijzigingen in de situatie die van invloed zijn op de heffing van EB en ODE onmiddellijk 

schriftelijk te melden aan Greenchoice Zakelijk (bijvoorbeeld per e-mail). Greenchoice Zakelijk zal beoordelen of een 

aanvullende dan wel nieuwe verklaring noodzakelijk is. 

 

▪ De klant draagt verantwoordelijkheid voor de juistheid van de op en bij deze verklaring verstrekte gegevens en voor 

het tijdig aan Greenchoice Zakelijk doorgeven van alle wijzigingen en informatie die in het kader van deze verklaring 

relevant zijn. Het verstrekken van onjuiste gegevens en het niet tijdig doorgeven van wijzigingen en informatie kunnen 

onder andere tot gevolg hebben dat de Belastingdienst EB, ODE en btw naheft en daarbij boetes en belastingrente in 

rekening brengt. Alle gevolgen van het verstrekken van onjuiste gegevens en het niet tijdig doorgeven van wijzigingen 

en informatie zijn volledig voor rekening van de klant. 

 

▪ Bij veranderingen in wet- en regelgeving, jurisprudentie en/of het beleid van de belastingdienst kan Greenchoice 

Zakelijk u vragen om een aanvullende of geactualiseerde verklaring in te vullen. 

 
Bedrijfsnaam 

 

 
Klantnummer(s) 

 

 
Contactpersoon 

 

 
E-mailadres 

 

 
Telefoonnummer 

 

 
Adres 

 

 
Postcode & plaats 
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Bedrijfsnaam Greenchoice Zakelijk N.V. Adres Kruisplein 15 
E-mailadres servicezakelijk@greenchoice.nl Postcode & plaats 3014 DB Rotterdam 

Telefoonnummer 010 850 06 61 Btw-nummer NL854764598B01 
KvK-Nummer 62318381 IBAN NL02RABO0300899548 

Leveringsadres Postcode & plaats EAN-code aansluiting 
   

   

   

   

   

   

Ondergetekende verklaart het volgende: (kruis aan wat van toepassing is) 

☐ Er is wel sprake van blokverwarming. Het aardgas dat afgenomen wordt, wordt gebruikt in een installatie om 

meerdere zelfstandige onroerende zaken te verwarmen. 

☐ Er is geen sprake van blokverwarming. Het aardgas dat afgenomen wordt, wordt niet gebruikt voor een voorziening 

die meerdere zelfstandige onroerende zaken verwarmt. 

 

Graag ontvangen wij van u de volgende stukken: 

• WOZ-beschikking (gebruiker & eigenaar) 

• Taxatieverslag dat aan de WOZ-beschikking ten grondslag ligt 

 

Ondergetekende verklaart tekeningsbevoegd namens de klant te zijn en deze verklaring met bijbehorende bijlage(n) volledig 

en naar waarheid te hebben ingevuld en verstrekt. Als deze verklaring is ondertekend door een derde die door de klant is 

gemachtigd, dient de terzake afgegeven machtiging als bijlage bij deze verklaring te worden verstrekt. 

Voorletters & 
achternaam 

  

 
Functie 

 

 
Plaats & datum 

 
 

 

 
Handtekening 

 
 
 

Zet a.u.b. ook uw paraaf onderaan iedere pagina van deze verklaring 
 

Volmacht 
☐ niet van toepassing 

☐ de volmacht is als bijlage bijgevoegd 

Het toesturen van de ingevulde en ondertekende verklaring met bijlage(n) kan via servicezakelijk@greenchoice.nl
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