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Belastingplichtige

Gegevens organisatie * Verplichte velden

Naam samenwerkingsverband/rechtspersoon *

KvK-nummer *

woningstichting kennemer wonen

37030589

Reden geen KvK *

RSIN/FI-nummer * 804792288

Kantoor van de belastingdienst waaronder
uw onderneming valt *

Bd Holland-Noord/Kantoor Alkmaar

SBI-code * Verhuur van en handel in onroerend
goed

Ondernemingsvorm * Stichting

Aantal werknemers * 80

Vestigingsadres

Postcode *

Huisnummer *

Straat *

Plaats *

Land *

1823 DL

ALKMAAR

Nederland

Hertog Aalbrechtweg

Huisnummertoevoeging18

Locatie bedrijfsmiddel

SBI-code * Verhuur van en handel in onroerend
goed

Wordt het bedrijfsmiddel in gebruik genomen op
een andere dan het vestigingsadres? *

Ja

Nee

Locatie bedrijfsmiddel

Naam * collectieve meters flats: heegemundehog

Postcode

Huisnummer Huisnummertoevoeging

Straat

Plaats

1906 XB

82

Lage Weide

LIMMEN

Intermediar

Gemachtigde * Verplichte velden

Naam organisatie * Maarten Corpeleijn Beheer BV

KvK-nummer 30232276

Land *

Postcode *

Nederland

Huis- of postbusnummer *

Straat of postbus *

Plaats *

Postadres

Huisnummertoevoeging

3823 GT

8

Het Zwin

AMERSFOORT



2 / 3Energie-investeringsaftrek (EIA) 2016

Geslacht *

Vrouw

Man

Achternaam *

Tussenvoegsel(s)

Voorletter(s) *

Contactpersoon

MF

Corpeleijn

Bereikbaar op telefoonnummer: * 0625051750

E-mail * maarten@huurenergie.nl

Investering

Aanschaf en investering * Verplichte velden

Code en omschrijving van de
energie-investering volgens Energielijst *

251102

Titel van het bedrijfsmiddel * Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking

Bedrag van uw investering

Bedrijfsmiddeleenheid * Aantal

kW

m2

kg

Welke kosten wilt u melden? * Aanschaffingskosten

Voortbrengingskosten

Beide

Als u in aanmerking komt voor verrekening van omzetbelasting van het betreffende bedrijfsmiddel,
dan moet u hier het investeringsbedrag exclusief omzetbelasting vermelden. Als u niet in aanmerking
komt voor verrekening van omzetbelasting, moet u het bedrag inclusief omzet - belasting vermelden.

Indien voor een bedrijfsmiddel een maximum investeringsbedrag geldt per kW, kg of per m2 dan mag
niet meer worden gemeld dan dit maximum investeringsbedrag. Deze maximum bedragen kunt u
vinden bij de desbetreffende omschrijvingen in de Energielijst. Op het formulier kunt u het aantal te
installeren kW, kg of aantal aan te brengen m2 aangeven.

Voor toepassing van de EIA moet het investeringsbedrag ten minste € 2.500,00 per melding bedragen.

Aanschaffingskosten

.Aantal 117,000 x  uw
aanschaffings-
kosten

€ 750 100,0000000000 = € 87.750.

Datum aangaan van de investeringsverplichting dd-mm-jjjj31-03-2016

Voortbrengingskosten

. uw
voortbrengings-
kosten

€ 17.454 € 17.454=100,0000000000 .

En/of periode waarin de voortbrengingskosten zijn gemaakt

Van dd-mm-jjjj10-02-2016

Tot en met dd-mm-jjjj19-04-2016

Heeft u subsidie ontvangen voor het
gemelde bedrijfsmiddel? *

Ja

Nee

Heeft u ook kosten gemaakt voor een
energieadvies, EPA-maatwerkadvies
of actieplan voor elektromotoren? *

Ja

Nee

Berekening

Totaal van hierboven berekend bedrag € 105.204
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Datum (vermoedelijke) ingebruikneming
van het bedrijfsmiddel *

01-06-2016 dd-mm-jjjj

Betreft deze melding een investering in een
bedrijfsmiddel waarvoor al eerder een melding
is gedaan? *

Ja

Nee

Gegevens ondertekenaar

Naam organisatie

KvK-nummer

Maarten Corpeleijn Beheer BV

30232276

Geslacht Man

Vrouw

Voorletter(s)

Tussenvoegsel(s)

Achternaam

MF

Corpeleijn

Hierbij verklaart de indiener het volgende: *

- Ik ben bevoegd om deze melding te ondertekenen.
- Ik verklaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.

Verklaring en ondertekening

Datum 19-04-2016


