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VERKLARING DOORLEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN/OF AARDGAS 

Indien u de door Greenchoice Zakelijk aan u geleverde elektriciteit en/of aardgas doorlevert aan een andere verbruiker, 

wordt onder voorwaarden over de levering door Greenchoice Zakelijk geen energiebelasting (EB) en opslag duurzame 

energie (ODE) geheven. Met deze regeling wordt voorkomen dat er dubbele heffing plaatsvindt.  

Met betrekking tot de levering door u aan een andere verbruiker en uw eigen verbruik, dient u zelf de energiebelasting en 

opslag duurzame energie af te dragen aan de Belastingdienst. 

Door deze verklaring af te geven verzoekt u Greenchoice Zakelijk voor onbelaste levering van elektriciteit en/of aardgas 

vanwege de doorlevering.  

▪ 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 door Greenchoice Zakelijk geleverde elektriciteit en/of aardgas wordt door u doorgeleverd aan een of meerdere 

andere verbruiker(s); 

▪ De onbelaste levering door Greenchoice Zakelijk geldt voor de volledige hoeveelheid elektriciteit en/of aardgas. De 

verschuldigde energiebelasting en opslag duurzame energie over de afgenomen elektriciteit en/of aardgas ten behoeve 

van de doorlevering en ten behoeve van het eigen verbruik, dient door uzelf afgedragen te worden aan de 

Belastingdienst. 

▪ De klant dient: 

▪ zijn administratie zodanig in te richten dat daarin op overzichtelijke wijze de gegevens zijn opgenomen omtrent 

alle voor de heffing van EB en ODE van belang zijnde bedrijfshandelingen; 

▪ ter vaststelling van de hoeveelheid elektriciteit en/of aardgas voor eigen gebruik, deze hoeveelheid te meten 

met behulp van meters; 

▪ alle informatie en wijzigingen in de situatie die van invloed zijn op de heffing van energiebelasting en opslag 

duurzame energie onmiddellijk schriftelijk te melden aan Greenchoice Zakelijk (bijvoorbeeld per e-mail). 

 

▪ 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. 
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Bedrijfsnaam 

 

 
KvK-Nummer 

 

 
Klantnummer 

 

 
Contactpersoon 

 

 
E-mailadres 

 

 
Telefoonnummer 

 

 
Adres 

 

 
Postcode & plaats 

  

 

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 * 

 
Aardgas: .................................................................. 
 
Elektriciteit: ............................................................. 

* Let op: Indien u meerdere aansluitingen heeft dient u voor iedere aansluiting een aparte verklaring in te vullen! 

 

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

☐ De geleverde elektriciteit wordt door de klant doorgeleverd aan een verbruiker. 

☐ Het geleverde aardgas wordt door de klant doorgeleverd aan een verbruiker. 

☐ 
 

Klant voldoet aan de voorwaarden voor toepassing van deze regeling zoals hierboven beschreven onder 
Voorwaarden & toelichting, is akkoord met deze voorwaarden, zal deze naleven en zal handhaving ervan accepteren. 
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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 

Klant geeft tevens 
andere verklaring(en) 

af aan Greenchoice 
Zakelijk 

 

☐ nee 

☐ ja, te weten: 

 
 

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

 

mailto:servicezakelijk@greenchoice.nl

