BTW-ouderdomsverklaring
BTW-ouderdomsverklaring
(1)

Ondergetekende ………………………………………………………….…………………………
(1)
de ………………………………………………………….…………………………
Wonend / gevestigd……………………………………………….………………………………….…
stigd……………………………………………….………………………………….…
Postcode………………….………Plaats………………………….……………………………………
…………….………Plaats………………………….……………………………………
Verklaart

(2)

dat (2)
het gebouw gelegen aan …………………………………………………………….………….
gelegen aan …………………………………………………………….………….
te…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
(3)
……………………………………………....................................is,
- waarvan
ondergetekende
(3)
(4)
……………………………………………....................................is,
rgetekendeouder
is dan 2 jaar en hoofdzakelijk particulier wordt bewoond .

aar en hoofdzakelijk particulier wordt bewoond

(4)

.

(5)

Het werk(5)wordt uitgevoerd door
t uitgevoerd door
VAN BIEZEN SCHILDERWERKEN B.V.
Naam (bedrijf)……………………………………………………………………….…………….…......
……………………………………………………………………….…………….…......
VENKELBAAN 44
Adres………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2908 KE
CAPELLE AAN DEN IJSSEL
Postcode……………………….Plaats………………………………………………..…………….…..
………………….Plaats………………………………………………..…………….…..

.../…....

Datum:..…./…..../…....
Handtekening opdrachtgever, …..……………………………..…
Handtekening opdrachtgever, …..……………………………..…

(1) Naam, adres en aanduiding van de opdrachtgever (particulier, woningcorporatie, vereniging van eigenaren
enz.)
en aanduiding van
de opdrachtgever (particulier, woningcorporatie, vereniging van eigenaren

(2) Adres van het object
(3) Juiste hoedanigheid: eigenaar, vruchtgebruiker, huurder, beheerder e.d.
et object
(4) Bepalend
voor de ouderdom
is de begindatum
van het bouwjaar van de woning volgens de
nigheid: eigenaar,
vruchtgebruiker,
huurder, beheerder
e.d.
gemeentelijke
administratie
ingevolge
de
Wet
waardering
zaken.
or de ouderdom is de begindatum van het bouwjaar van de woning volgensonroerende
de
In
de
praktijk
wordt
de
ouderdom
bepaald
door
het
eerste
feitelijke
gebruik
te herleiden uit
e administratie ingevolge de Wet waardering onroerende zaken.
eigendomspapieren,
huurcontract,
kadaster.
wordt de ouderdom bepaald door het eerste feitelijke gebruik te herleiden uit
(5) Identiteit
en adres van de ondernemer in het schilders- en stukadoorsbedrijf.
apieren, huurcontract,
kadaster.

adres van de ondernemer in het schilders- en stukadoorsbedrijf.

De Belastingdienst eist dat in gevallen van het lage tarief in de administratie van de ondernemer in het schilders -en
stukadoorsbedrijf een schriftelijke verklaring van de opdrachtgever inzake de ouderdom van de woning voorkomt.
eist dat in gevallen van het lage tarief in de administratie van de ondernemer in het schilders -en
en schriftelijke verklaring van de opdrachtgever inzake de ouderdom van de woning voorkomt.
Op al onze offertes en overeenkomsten zijn van toepassing: voor consumentende Algemene consumentenvoorwaarden voor het AF-erkende schilders-, behangers- en glaszetbedrijf
in Nederland, door STAF gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gouda onder nummer 41174154, voor overige opdrachtgevers de Algemene Voorwaarden voor de zakelijke
markt voor de schilders-, onderhouds- en glaszetbranche in Nederland, vastgesteld door FOSAG en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gouda onder nummer 40409386.
Op uw verzoek zenden wij u kosteloos een exemplaar.

