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Deze verklaring maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de overeenkomst voor levering van aardgas en/of elektriciteit tussen leverancier GGP B.V. (Gulf Gas and Power)
en onderstaande verbruiker.

KvK-nummer 68640374
Btw-nummer NL857531128B01

Namens de hieronder vermelde verbruiker van gas verklaart ondergetekende dat:
• De WKK-installatie een elektrisch rendement heeft van minimaal 30%, gebaseerd op de calorische onderwaarde van gas. Hiermee wordt een
installatie bedoeld met een gemiddeld gebruik van maximaal 0,38 Nm3 aardgas per opgewekte kWh.
• De WKK-installatie een elektrisch vermogen heeft van minimaal 60 kWh.
• De verbruiker een overzichtelijke administratie heeft met gegevens over alle bedrijfshandelingen die voor de heffing van de energiebelasting van
belang zijn.
• De hoeveelheid product waarvoor de verbruiker vrijstelling vraagt, wordt gemeten met meters als het product ook voor andere doelen betrokken
wordt.
• Wijzigingen in de situatie direct schriftelijk worden gemeld aan de leverancier, wanneer deze van invloed zijn op de toepassing van de energiebelastingtarieven.
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Kruis één van de volgende opties aan (en vul in):
 Ik gebruik het aardgas of de elektriciteit op bovenstaande aansluiting uitsluitend op een in artikel 64, lid 1 van de Wet belastingen op milieugrondslag bedoelde wijze.
 Ik gebruik het aardgas of de elektriciteit op bovenstaande aansluiting zowel voor vrijgestelde als belaste doeleinden. Deze verklaring heeft
betrekking op een (geschat) jaarverbruik van: __________ m³/kWh = 100%. Het verwachte gedeelte van het jaarverbruik dat wordt gebruikt voor
vrijgestelde doeleinden is: __________ m³/kWh = __________ % van het totale verbruik.

Belangrijk: De WKK-verklaring moet voorafgaand aan de verbruiksperiode worden verstrekt en jaarlijks worden vernieuwd. Bovenstaande verbruiker van energie is verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens. Eventuele naheffingen van de Belastingdienst, verhoogd met boetes,
heffings- en/of belastingrente, die het gevolg zijn van het verstrekken van onjuiste gegevens, komen voor rekening van de verbruiker.
• Deze verklaring geldt voor het kalenderjaar: ______

Ondertekening
Naam:		
			
Hantekening verbruiker		

Plaats:
Datum:
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