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VERKLARING FACTUUR UITGEREIKT DOOR AFNEMER 

▪ Deze verklaring is doorlopend geldig. 

 

▪ Als opwekker levert u stroom terug aan Greenchoice (hierna: teruglevering). 

 

▪ Voor de stroom die u levert ontvangt u een vergoeding van Greenchoice. 

 

▪ Voor de teruglevering stelt Greenchoice de (jaar)nota namens u op. De teruglevering wordt door Greenchoice op 

dezelfde (jaar)nota verrekend als de levering. 

 

▪ U bent als ondernemer voor de omzetbelasting geregistreerd bij de Belastingdienst. 

 

▪ U maakt geen gebruik van: 

▪ de mogelijkheid forfaitair btw* af te dragen; 

▪ de kleine ondernemersregeling (KOR)*. 

*Voor verdere uitleg over het forfait en/of de KOR verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst. 

 Maakt u gebruik van het forfait of de KOR, dan zullen wij geen btw berekenen over de vergoeding voor de teruglevering. 

▪ U bent aansprakelijk voor de juistheid van de nota voor het gedeelte dat ziet op de teruglevering. 

 

▪ Als u niet akkoord gaat met de nota moet u Greenchoice hiervan tijdig op de hoogte brengen.  

 

▪ U bent verantwoordelijk voor de betaling aan de belastingdienst van de btw over de vergoeding voor de teruglevering.  

 

▪ U draagt verantwoordelijkheid voor de juistheid van de op en bij deze verklaring verstrekte gegevens en voor het tijdig 

aan Greenchoice 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 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. 

 
Bedrijfsnaam 

 
(Zoals bekend bij de Belastingdienst) 

 
Klantnummer 

 
(Bij Greenchoice) 

 
Vestigingsadres 

 
(Zoals bekend bij de Belastingdienst) 

 
Postcode & plaats 

 

 
Btw-nummer 

 
 

Geregistreerd als btw-
ondernemer sinds 

 
...........- ...........- ...................                                                               (Vul datum in dd-mm-jjjj) 
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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 

 

(kruis aan wat van toepassing is) 

☐ U bent ondernemer voor de omzetbelasting en maakt geen gebruik van het forfait of de KOR. 

☐ U gaat ermee akkoord dat Greenchoice de nota voor de teruglevering namens u opstelt. 

☐ U gaat akkoord met deze voorwaarden, zal deze naleven en zal handhaving ervan accepteren. 

 

Ondergetekende verklaart tekeningsbevoegd namens de klant te zijn en deze verklaring met eventuele bijlage 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 

 

 

mailto:servicezakelijk@greenchoice.nl

