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Verklaring WOZ Object Cumulatie verbruik       

Klantnaam:  ________________________________________________ 
Adres:    ________________________________________________ 
Postcode en plaats:  ________________________________________________      
 
Heeft het complex een verblijfsfunctie: ja/nee*  (*doorhalen wat niet van toepassing is) 
        

Fysieke locatie aansluiting  

Product  EAN-code  Leveringsadres Postcode Plaats   

_____________ 
_____________
_____________
_____________ 

 _______________
_______________
_______________
______________ 

 _______________
_______________
_______________
_______________ 

___________
___________
___________
__________ 

_____________
_____________
_____________
_____________ 

 

        
De ondergetekende verklaart namens de hierboven genoemde verbruiker dat hierboven genoemde 
aansluitingen dienen voor levering aan één zelfstandige onroerende zaak, zoals bedoeld in artikel 16, 
onderdeel d van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ).  
 
Graag aankruisen wat van toepassing is: 
 

 De leveringspunten dienen voor levering van energie aan één zelfstandige 
complex/onroerende zaak, op grond van een door een gemeente afgegeven WOZ-beschikking. 
Deze verklaring is alleen geldig als een kopie van de betreffende WOZ-beschikking is bijgevoegd. 

 
 Uw gemeente heeft geen WOZ-beschikking afgegeven. De aansluitingen (bijv. openbare 

verlichting, telefooncellen en rioolpompen) kunnen worden aangemerkt als één aansluiting op 
basis van de complexbenadering op grond van het Besluit van de staatssecretaris van Financiën 
van 16 mei 2013, nr. BLKB 2013/778M, Stcrt. 2013, nr. 13578. 

 
 U bent een VVE. De leveringspunten dienen voor levering van elektriciteit en/of aardgas ten 

behoeve van gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen van het appartementengebouw, 
zoals galerijen, liften en trappenhuizen. Het gebouw is in die mate een fysieke eenheid dat men, 
zonder het pand te verlaten, van het ene leveringspunt naar het (de) andere leveringspunt(-en) 
kan lopen. 

 
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 verbruiker stemt er nadrukkelijk mee in dat verbruiker 
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. 
 
Aldus naar waarheid ingevuld 
 
Naam:   ____________________________  Plaats:  ______________ 
 
Handtekening:  ____________________________  Datum:  _______________  


