
 

 
 

 
 
U heeft bij de NUSO aangegeven interesse te hebben in teruggaaf energiebelasting. Om dit voor u te kunnen 

uitvoeren, vragen wij u om: 

 

1. Onderstaande vragen te beantwoorden; 

2. Uw jaarnota voor elektriciteit en/of gas, inclusief de bijbehorende specificaties, aan ons toe te zenden (let 

op: alleen de jaaroverzichten, niet de maandelijkse nota’s). 

 

Naam Speeltuin:……………………………………………………………………………………………………………. 

Contactpersoon:……………………………………………………………………………………………………………. 

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode en Woonplaats:……………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer:…………………………………………………………………………………………………………. 

 

1. Algemene vragen : 

A. Heeft u een fiscaal nummer en zo ja wat is dit nummer?  

 

……………………………………………….. 

 

B. Vul hieronder de bankrekeninggegevens van uw vereniging in: 

- IBAN nummer : …………………………………………………………………... 

- BIC-code   :…………………………………………………………………… 

- Tenaamstelling :…………………………………………………………………… 

- Tekenbevoegde :…………………………………………………………………… 

2. Heeft u een ANBI status? In dit geval vragen wij u de volgende vragen te beantwoorden: 

2.a Heeft u van de belastingdienst een geldige       ☐  ja        ☐ 

nee 

         ANBI beschikking ontvangen voor uw organisatie?     ☐  ja        ☐ 

nee 

2.b Is uw organisatie een vereniging of stichting met eigen    ☐  ja        ☐ 

nee        

         KvK nummer en statuten? Zoja dan ontvangen wij graag een kopie hiervan 

2.c Gebruikt uw organisatie het gebouw zelf voor minstens 70% van de tijd  ☐  ja        ☐ 

nee         

         en van het oppervlak (Let op: verhuur door u aan anderen telt hiervoor niet mee)? 

2.d Betaalt uw organisatie vennootschapsbelasting?     ☐  ja        ☐ 

nee 

2.e Is uw organisatie voor meer dan 30% actief op het gebied     ☐  ja        ☐ 

nee 

        van sport, gezondheidszorg of onderwijs? 

2.f Heeft uw organisatie recht op aftrek van de btw?     ☐  ja        ☐ 

nee 

2.g Heeft het gebouw een eigen aansluiting voor elektriciteit en/of gas op   ☐  ja        ☐ 

nee het openbare net en staat die op naam van uw organisatie? 



 

 

3. Heeft u geen ANBI status? In dit geval vragen wij u de volgende vragen te beantwoorden: 

3.a Behartigt uw organisatie een sociaal belang in overeenstemming    ☐  ja        ☐ 

nee 

met haar regelgeving?         

3.b Heeft uw organisatie de juridische entiteit van een vereniging of stichting  ☐  ja        ☐ 

nee 

     met eigen KvK nummer en statuten? Zoja dan ontvangen wij graag een kopie hiervan. 

3.c Gebruikt uw organisatie het gebouw zelf voor minstens 70% van de tijd  ☐  ja        ☐ 

nee  

    en van het oppervlak (Let op: verhuur door u aan anderen telt hiervoor niet mee)? 

3.d Is uw organisatie voor meer dan 30% actief op het gebied van sport,    ☐  ja        ☐ 

nee 

     gezondheidszorg of onderwijs? 

3.e Wordt  minimaal 90%  van alle werkzaamheden verricht door vrijwilligers?  ☐  ja        ☐ 

nee 

3.f Betaalt uw organisatie vennootschapsbelasting?     ☐  ja        ☐ 

nee 

3.g Heeft uw instelling recht op aftrek van de btw?     ☐  ja        ☐ 

nee 

3.h Heeft het gebouw een eigen aansluiting voor elektriciteit en/of    ☐  ja        ☐ 

nee 

    gas op het openbare net en staat die op naam van uw organisatie?    

 

Op basis van uw antwoorden onderzoeken wij of uw vereniging/speeltuin in aanmerking komt voor Teruggaaf 

Energiebelasting. Indien u in aanmerking komt dan zullen wij u een overeenkomst toesturen voor het uitvoeren 

van de aanvraag Teruggaaf Energiebelasting. Na ontvangst van de ondertekende overeenkomst zullen wij voor 

u de aanvraag uitvoeren. 

 

Graag het formulier ingevuld terug sturen naar de NUSO info@nuso.nl  

 

Indien u nog aanvullende vragen heeft kunt u altijd per mail/telefoon contact met ons opnemen:  

Lilit Kleine Koerkamp: l.kleinekoerkamp@hezelburcht.com / 06-42085845 
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