
 
Nuon Klantenservice 
Postbus 40021 
6803 HA  ARNHEM 
                     
                                                                                                

     Amsterdam, … januari 2015 
 
Bezwaar tegen aanvullende factuur en jaarafrekeningen 
Klantnummer ………. 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Hierbij maak ik bezwaar tegen de aanvullende factuur leveringsadres …………….. 
d.d. ……………., factuurnummer ………….., groot € …... 
 
In de ongedateerde begeleidende brief heeft u mij medegedeeld dat u de energiebelasting 
opnieuw heeft berekend, omdat u bij de jaarafrekening de volledige heffingskorting in 
aanmerking heeft genomen. Volgens uw informatie heeft het pand waarop de energie 
geleverd wordt geen verblijfsfunctie en had u daarom een beperkte heffingskorting in 
aanmerking moeten nemen. Dit is volgens mij onjuist. 
 
Het object ………………. is een garage die behoort bij de woning …………………..  
De garage is louter dienstbaar aan de woning en de woonfunctie.  
Het object ………………. is kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie .., nr. ….  
De woning ………………. is kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie .., nr. ….. 
Beide kadastrale percelen worden in het kader van de onroerendezaakbelasting gerekend tot 
het object ………………., dat op de waardebeschikking is omschreven als woning 
(waardebeschikkingsnummer …………).  
Het betreft dan ook een WOZ-object met verblijfsfunctie in de zin van artikel 63, eerste lid, 
van de Wet belastingen op milieugrondslag. Dit betekent dat de volledige heffingskorting 
van toepassing is. 
 
Gezien het vorenstaande verzoek ik u de aanvullende factuur te herroepen en mij het bedrag 
van de factuur zo spoedig mogelijk terug te storten op de u bekende rekening. 
 
Voorts merk ik op dat uit de specificatie van factuur ……………… voor leveringsadres 
……………….., periode ………..…... 2013 – ………..…...  2014, blijkt dat een beperkte 
heffingskorting energiebelasting is toegepast. Dit strookt dus niet met uw mededeling dat bij 
de jaarafrekening de volledige heffingskorting is toegepast. 
 
Ik verzoek u alle jaarrekeningen waarbij een beperkte heffingskorting energiebelasting voor 
het leveringsadres ……………….. is toegepast, te herzien, het teveel betaalde aan mij terug 
te storten en het termijnbedrag opnieuw vast te stellen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
……………… 


