Aanvraagformulier "Onverschuldigde betaling SDT" agv CBb uitspraak inzake DOW/Elsta-casus incl Art 91
(v20141030.v8)

Naam:

………………………………

KvK-nummer:

………………………………

Naam Openbaar Netbeheerder

………………………………

Inschatting klanttype vlgs beslisboom



A) Niet direct aangeslotene



B) Ontheffinghouder



C) Net zonder ontheffing of netbeheerder

Betaalde SDT:
Periode:

..……….. t/m ……………

Betaald bedrag (ex BTW):

EUR………….

Betaald bedrag (incl BTW):

EUR………….
 obv

kopie facturen & betaalbewijzen

 obv jaaropgaven & assurance

Splitsing Eigen Verbruik / DerdenVerbruik

1

rapport

 Eigen Verbruik: EUR…………………
 DerdenVerbruik EUR…………………

Ondergetekende verklaart dat dit formulier en de bewijsdocumenten, waaronder meegerekend de
situatieschetsen en toelichting, stellig en zonder voorbehoud naar waarheid zijn ingevuld en geen informatie
die mogelijk van toepassing kan zijn bij enig besluit over de onverschuldigdheid van de betaalde
Systeemdiensten is achtergehouden of onvermeld is gebleven.
Rechtsgeldige ondertekening:
Datum:

……………………….

Plaats

……………………….

Naam:

……………………….

Functie:

……………………….

(z.o.z.)

1

Enkel in te vullen indien u bij klanttype "C" heeft ingevuld

TenneT TSO B.V.
30 oktober 2014
2 van 2

DATUM
PAGINA

Meegezonden bewijsstukken (zie Leidraad):


1) Kopieën van originele facturen van openbaar netbeheerder inzake SDT



2) Kopieën van betaalbewijzen



3) Overzicht van afgedragen SDT per jaar incl. getekend assurance-rapport (ipv 1 en 2)



4a) Kopie ontheffingsvergunning



4b) Toelichting/argumentatie bij afwezigheid van ontheffingsvergunning



5) Kopie aansluitovereenkomst



6) KvK-uittreksel betalende entiteit



7) KvK-uittreksel verbruikende entiteit(en)



8) Gesplitst verbruiksoverzicht per jaar Eigen Verbruik vs DerdenVerbruik incl. getekend assurance-rapport



9a) Technische aansluittekeningen begin periode t/m eind periode incl. evt. wijzigingen



9b) Netsituatieschets begin periode t/m eind periode incl. evt. wijzigingen



10) Schriftelijke toelichting of en zo ja, op welke wijze de aansluitsituatie gedurende claimperiode is gewijzigd, incl.
NAW-gegevens van toe-/uittreders op particulier net



11) Indicatie van aansluittype volgens voorbeeldbladen



12a) Kadastrale afbeelding incl aansluitingen van afnemers en aansluiting op openbare net



12b) Overzicht van aangesloten onroerende zaken



12c) Kopieën van de gemeentelijke beschikkingen (eigenaar- en gebruikersdeel) inzake de OZB



13) Evt. aanvullend bewijs
Betaald aan Netbeheerder
Jaar

€ incl. BTW

€ excl. BTW

Totaal in MWh

Eigen verbruik

Derden verbruik

SDT in

in MWh

in MWh

€ /MWh

2000

1,86

2001

1,72

2002

1,41

2003

0,84

2004

1,12

2005

1,04

2006

0,99

jan 2007*
feb-dec
2007

0,99

2008

1,17

2009

1,30

2010

1,38

2011
(1/1 - 30/6)

1,07

1,17

Totaal
* tarief systeemdiensten jan 2007 = tarief 2006

Uw formulier, vergezeld van de relevante bewijsstukken, kunt u sturen aan de voor de relevante
periode van toepassing zijnde openbare netbeheerder aan wie u indertijd heeft afgedragen, onder
vermelding van: "Restitutie SDT"
Paraaf:

