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ORES Assets, avenue Jean Mermoz 14 - 6041 Gosselies
Coöperatieve Vennootschap 
BTW BE 0543.696.579 - RPR Charleroi

ORES verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens.
Voor alle inlichtingen en om uw rechten uit te oefenen:
ores.be/persoonlijke-levenssfeer of rgpd@ores.be

We trekken u aandacht op het belang dit tabel op de nauwkeurigste manier uit te vullen. Vink het juiste vakje aan.

Om iedere onduidelijkheid of interpretatie van de aan te vinken termen te vermijden, kunt u contact opnemen met onze raadgevers op volgende 
nummer: 078/15 78 01

GEGEVENS VAN DE AANVRAGER: (de aanvrager is de geadresseerde van de voorgestelde offerte en van de factuur van de werkzaamheden)

Naam / Voornaam of bedrijfsnaam + juridische vorm:  .............................................................................................................................................................

Btw-nr.: Ondernemingsnr: 

Straat:  ................................................................................................................................................ Nr.: Bus: 

PC: Plaats:  ...................................................................................................................................................................................................

Ik ben BTW-plichtige ► het(de) juiste vakje(s) aanvinken

met maandelijkse, driemaandelijkse verklaring

zonder maandelijkse, driemaandelijkse verklaring ► franchiser vrijgesteld of belastingvrij landbouw buitenlandse belastingplichtige

BTW-regeling toe te passen  
voor de facturatie van onroerende werken

Ik ben NIET BTW-plichtig ► het(de) juiste vakje(s) aanvinken

Hoedanigheid van de aanvrager Reden/opties

Eigenaar, huurder, vruchtgebruiker, beheerder van de woning

Privéwoning van 10 jaar of meer ► (1)

Privéwoning minder dan 10 jaar oud  

Woning bestemd aan een definitieve afbreking

Bejaardenhuis, kostschool NIET vrijgesteld door artikel 44 §2 4° a) 
van BTW Code, jeugdbeschermingstehuis...

Privéwoning van 10 jaar of meer ► (1)

Privéwoning minder dan 10 jaar oud 

Woning bestemd aan een definitieve afbreking

Gemeenten, SPW, provincies, OCMW...

Openbaar gebouw

Privéwoning van 10 jaar of meer ► (1)

Privéwoning minder dan 10 jaar oud

Privéwoning sociaal beleid

Privéwoning van gehandicapte personen ► (1)

Woning bestemd aan een definitieve afbreking

Regionaal huisvestingsmaatschappij 
sociale huisvestingsmaatschappij niet BTW-plichtig

Privéwoning sociaal beleid

Privéwoning aangepast voor gehandicapte personen ► (1)

NAVO, ambassades, ESA... ► attest “model 450” bij te voegen.

Instelling voor gehandicaptenzorg ► (1)

Instelling voor het school- of universitaironderwijs, instelling voor begeleiding van leerlingen ► (1)

(1) In te vullen attest achterzijde

De aanvrager van de bovengenoemde uit te voeren onroerende werken ontheft de distributienetbeheerder van elk verantwoordelijkheid wat de toe-
passing van de btw-tarief betreft en neemt onherroepelijk voor zijn rekening iedere consequenties van een verkeerde toepassing voortvloeiend uit 
deze bovengenoemde verklaring.

Opgemaakt te  ..........................................................................................  op  ......................................................

Handtekening(en): 
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ONDERGETEKENDE(N) 

Naam:  .........................................................................................................................................................................................

Gedomicilieerd: 

Adres:  ............................................................................................................................................ Nr.:  ..............  Bus:  ..............

Postcode:   ............................................................... Plaats:  ...................................................................................................

Tel:  ..........................................................

VERKLAART (-AREN)

• te handelen in de hoedanigheid van : 
(het juiste vakje aanvinken)

eigenaar huurder vruchtgebruiker beheerder andere:  ............................................................

• dat onroerende werken zullen worden uitgevoerd aan een gebouw gelegen:
(in te vullen indien adres afwijkt van bovenvermeld adres)

Adres:  ................................................................................................................................. Nr.:  ..............  Bus:  ..............

Postcode:  ......................................................... Plaats:  ...................................................................................................

(Het juiste vakje aanvinken): 

dat, na de uitvoering ervan, hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk, daadwerkelijk als privéwoning wordt gebruikt 
en dat dit gebouw tijdens ten minste 10 jaar wordt bewoond,

dat na de uitvoering ervan, speciaal aangepast is als privéwoning van een gehandicapte persoon,

dat een wooncomplex is bestemd als privéwoning van gehandicapte personen,

dat een gebouw is bestemd voor school- of universitair onderwijs vrijgesteld op grond van artikel 44, § 2, 4°, a) 
van het Btw-Wetboek,

dat een gebouw is bestemd voor psycho-medisch-sociale centra en centra voor leerlingenbegeleiding vrijge-
steld op grond van artikel 44, § 2, 2°, lid 2, 6e streepje van het Btw-wetboek;

• de Distributienetbeheerder te ontheffen van alle aansprakelijkheid wat de toepassing van het verlaagde tarief 
betreft, en neemt alle gevolgen van een foute toepassing voortvloeiend uit dit attest, onherroepelijk voor zijn 
rekening.

Opgemaakt te .................................................................................... op  .....................................................................

Handtekening(en)

ATTEST
BTW-TARIEF VAN 6 % VAN TOEPASSING OP WERK IN ONROERENDE STAAT

(K.B. nr. 20, Tabel A van 20 juli 1970 van het btw-wetboek)

DIT DOKUMENT MOET TERUGGESTUURD NAAR:

Distributienetbeheerder:


