Hej

Eerst en vooral willen we je bedanken voor je vertrouwen in IKEA, en jouw
interesse in een IKEA keuken.
Wanneer je een IKEA keuken aankoopt, en voldoet aan de onderstaande
voorwaarden, heb je recht op het 6% BTW tarief i.p.v. 21%.
Om hiervoor in aanmerking te komen dient de bewoonde woning ouder te zijn
dan 10 jaar. Tevens dient de keuken door IKEA partners geïnstalleerd te worden.
Voldoe je aan de voorwaarden, maken we graag een dossier op voor de
terugbetaling van het te veel betaalde bedrag. Om dit dossier aan te maken,
hebben we van jouw volgende gegevens nodig:
•
•
•
•
•

Jouw IKEA bestelnummer (s): ......................................................
De naam op welke je bestellling staat: ...........................................
De winkel van aankoop: ...............................................................
De datum van je betaling: ............................................................
Onderstaand attest, dat je volledig invult en ondertekent.

Je kan deze 2 ingevulde documenten mailen, na betaling, naar
c3.operations.be@ingka.ikea.com. Als onderwerp van jouw e-mail vermeld je
“IKEA 6% BTW_Naam_Voornaam”.
Heb je nog verdere vragen hieromtrent? Aarzel dan niet om ons te contacteren
via bovenstaand e-mailadres.
Heb je nog verdere vragen over een ander onderwerp? Onze klantendienst staat
ter beschikking op het telefoonnummer 02/719.19.19.
Met vriendelijke groet

Het IKEA keukenteam

N.V. IKEA Belgium S.A
ATTEST 6% BTW
Betreft: Toepassing van BTW voet aan 6% voor onroerende werken aangewend op privé
huisvesting krachtens de richtlijnen van het Koninklijk Besluit van 18 juli 1986 ter wijziging van
het KB20 van 20 juli 1970 die de BTW voeten en de verdeling van goederen en diensten tussen
de voeten bepaalt.
(In hoofdletters)
Ondergetekende:
en voornaam:

Mijnheer

Mevrouw

Juffrouw Naam

Geboortedatum (DD-MM-JJ):
-

-

Facturatieadres * :

Verklaart dat het plaatsingsadres gelegen:

waarvan hij/zij: EIGENAAR – HUURDER (doorhalen wat niet van toepassing is) effectief
bewoond is sedert tien jaar bij de eerste datum van invorderbaarheid van BTW van
toepassing op de werken die overeenkomstig bijgevoegde facturen werden uitgevoerd.
* Ik verhuis binnenkort naar het plaatsingsadres
Nee

Ja > verhuisdatum:

Opgesteld te ……………………………………………., op: …………………………………………….
Handtekening voorafgegaan door de woorden: “Gelezen en goedgekeurd”

Details van bankrekening waarop het BTW verschil dient te worden bijgeschreven *:
IBAN nr. en BIC code:
B

E

-

-

-

/

Naam rekeninghouder:

* Op het moment van overschrijving sturen we je ook een eindfactuur voor je persoonlijke administratie.

