Verklaring blokverwarming
Indien er sprake is van de levering van aardgas dat gebruikt wordt voor een installatie voor blokverwarming, dan is deze levering belast
tegen een vast tarief energiebelasting / opslag duurzame energie. Dit tarief is het tarief uit de eerste schijf van de energiebelasting /
opslag duurzame energie. Het totale verbruik wordt belast tegen dit tarief.
Wat is blokverwarming?
Van blokverwarming is sprake wanneer aardgas wordt geleverd aan een gemeenschappelijke voorziening die meerdere onroerende
zaken verwarmt. Een kenmerk van blokverwarming is dat de afzonderlijke onroerende zaken voor hun warmtebehoefte zijn aangewezen op één gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie dus – in het algemeen – niet beschikken over een eigen cv-installatie. Hiervan
kan bijvoorbeeld sprake zijn bij een gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie in een kantoorgebouw of een appartementencomplex
(bijvoorbeeld een vereniging van eigenaren). Ook kan dit voorkomen bij meerdere zelfstandige woningen, zoals aanleunwoningen bij een
verzorgingsflat of bejaardentehuis maar ook bij studentenhuisvesting.
De wettelijke definities zijn vastgelegd in artikel 47, eerste lid, onderdeel h van de Wet belastingen op milieugrondslag.
Ondergetekende verbruiker van gas verklaart;
Hieronder naar waarheid te hebben aangegeven of er sprake is van blokverwarming, zodat het juiste tarief door de leverancier kan
worden toegepast:
O * Ja, het aardgas dat afgenomen wordt, wordt gebruikt in een installatie voor blokverwarming. Gaarne de EAN-code(s) onderaan 		
		invullen.
O * Nee, het aardgas dat afgenomen wordt, wordt niet gebruikt voor een voorziening welke meerdere onroerende zaken verwarmt.
* Aankruisen hetgeen van toepassing is.

Deze verklaring geldt voor onbepaalde tijd of tot het moment waarop de afnemer de leverancier schriftelijk informeert dat zijn situatie
veranderd is. Indien u verklaart het aardgas niet te gebruiken voor een installatie voor blokverwarming terwijl dit naderhand wel het
geval blijkt te zijn, dan zal Eneco Zakelijk B.V. of haar rechtsopvolger de te weinig in rekening gebrachte belasting inclusief eventuele
rente, boete en/of schade die de leverancier ten gevolge hiervan lijdt c.q. heeft geleden alsnog aan u in rekening brengen. U verklaart in
dat geval dit totale bedrag terstond te zullen betalen aan Eneco Zakelijk B.V.
Aldus naar waarheid ingevuld:
Naam afnemer: 						Plaats:
Datum: 							Handtekening:
Voor de volgende aansluitingen is sprake van blokverwarming:
EAN-codes

INGANGSDATUM * EAN-CODE AANSLUITING

ADRES

POSTCODE EN PLAATS

EBE.ZAK.FOR.VBV.04.15

* Indien niets wordt ingevuld is de ingangsdatum van het contract bepalend.

Gegevens van de leverancier
Naam:
Eneco Zakelijk B.V.
Adres:
Marten Meesweg 5
Postcode:
3068 AV
Woonplaats: Rotterdam
Wij verzoeken u het formulier ondertekend door de tekenbevoegde per e-mail te retourneren aan uw persoonlijk accountteam.
Het e-mailadres vindt u rechtsboven op uw factuur.

