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Verklaring CNG Vulstation 
 

De afnemer verzoekt ter zake het aan hem geleverde aardgas om toepassing van het vaste  
heffingstarief energiebelasting voor de levering aan een CNG vulstation. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Energiebedrijf (Gasleverancier van de onderstaande EAN- code) 

Naam   : Total Gas & Power Nederland B.V. (hierna “TOTAL”) 
Adres   : Prinses Beatrixlaan 5 
Postcode, plaats  : 2595 AK,   Den Haag 
 
Gegevens Afnemer 

Bedrijfsnaam  : ……………………………………………………………………………….. 
 
Postcode, plaats  : ………………… ,   …………………………………………………………. 
 
 
Gegevens aansluiting 

Leveringsadres  : ……………………………………………………………………………….. 
 
Postcode, plaats  : ………………… ,   …………………………………………………………. 
 
EAN code  : ………………………………………………….......................................... 
(één EAN code per verklaring) 
 
Indien u meerdere leveringsadressen heeft, dient u voor ieder leveringsadres een aparte verklaring in te 
vullen. 

De afnemer verklaart ten behoeve van haar leverancier van aardgas, Total dat de energievoorziening ten 
behoeve van boven vermelde aansluiting uitsluitend wordt aangewend in een CNG vulstation.  
 
Onder CNG wordt verstaan aardgas dat na compressie geschikt is voor de aanwending in motorrijtuigen. Onder 
een CNG-vulstation wordt verstaan een rechtstreeks op het distributienet van aardgas aangesloten inrichting 
waar uitsluitend aardgas wordt samengeperst tot CNG, dat wordt afgeleverd aan motorrijtuigen. 
  
Indien bij controle door de Belastingdienst blijkt dat op basis van deze verklaring ten onrechte een vermindering 

van heffing is verleend, dan bestaat de mogelijkheid dat de Belastingdienst direct of indirect de belasting naheft, 

inclusief boete en rente. De afnemer stemt er nadrukkelijk mee in dat afnemer deze naheffing (incl. eventuele 

boetes en renten) aan de leverancier zal voldoen.  

Daarom is van belang dat wijzigingen in de situatie die van invloed zijn op de belastingheffing, door 

ondergetekende onmiddellijk schriftelijk aan de leverancier worden gemeld. Total dient voor de start van de 

levering te beschikken over een ondertekende verklaring. Correcties met terugwerkende kracht zijn niet mogelijk.  

Deze verklaring geldt voor onbepaalde tijd. 

Aldus naar waarheid ingevuld: 
Naam en Handtekening gemachtigde Plaats    Datum 
 
 
 
............................................................... …………………………………….      ……………………… 
 

Het retourneren van deze verklaring 

 

U kunt op de volgende wijze deze getekende verklaring naar TOTAL sturen: 
- Per e-mail via backoffice@totalgp.nl 
- Per post: postbus 91403, 2509 EA Den Haag 

mailto:backoffice@totalgp.nl

