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Wie is Vimco?

INTRODUCTIE
VIMCO HELPT ORGANISATIES MET HET OPTIMALISEREN VAN DE
ENERGIEHUISHOUDING

IN HET KORT

Door onze expertise van verschillende fiscale regelingen op het gebied van de

Uw organisatie betaalt mogelijk

energiehuishouding toe te passen, hebben wij al vele organisaties kunnen helpen met het

te veel energiebelasting

realiseren van een teruggave van tot wel tienduizenden euro's. Daar komt bij dat u in de
volgende jaren blijft besparen.
DE ENERGIEHUISHOUDING

Met de energiehuishouding van uw organisatie worden alle onderdelen van uw energievoorziening bedoeld. Dit

Vimco helpt uw organisatie met
de fiscale optimalisatie van uw
energiehuishouding

bestaat uit de manier waarop de fysieke en administratieve energieaansluitingen zijn opgebouwd en ingericht, het
jaarlijkse verbruik en de leverancier.

GOLFCLUBS BETALEN VAAK TE VEEL BELASTING
Vaak laten golfclubs kansen liggen om fors te besparen op de energierekening. Dit komt
doordat het vaak om grote percelen en samengestelde complexen gaat. In veel
panden/complexen bevinden zich meerdere energieaansluitingen. Wanneer zo’ n complex
meer dan één energieaansluiting gebruikt, is het veelal zo dat er te veel energiebelasting
wordt betaald.

VIMCO HELPT UW VERENIGING BESPAREN
Wij helpen u om de te veel betaalde belasting op de juiste manier terug te vorderen middels
clustering.
Met 5 jaar terugwerkende kracht
Bedragen variëren meestal van €5.000 tot €15.000
Gemiddeld bedraagt de toekomstige besparing €1.950 per jaar
Fysiek verandert er niets. Clustering behelst uitsluitend een administratieve aanpassing
No cure no pay

Bespaar tot wel tienduizenden
euro's
No cure no pay

Voor wie?

SAMENWERKING NGF
AMSTERDAM OLD COURSE
In samenwerking met de NGF is er een pilot uitgevoerd bij de

CONTACT
Jeroen Nieuwenhuys

Amsterdam Old Course. Wij hebben de golfclub gedurende de pilot
geholpen bij het optimaliseren van de energiehuishouding. Bij de

+31 6 14 36 87 22

Amsterdam Old Course bleken meerdere energieaansluitingen in

jeroen@vimco.nl

gebruik te zijn. Wij zijn aan de slag gegaan met de administratieve
clustering van de aansluitingen, waardoor er een grote besparing is

Dylan Houtman

gerealiseerd.

+31 6 21 70 44 56
Het proces van eerste contact totdat het geld op de rekening

dylan@vimco.nl

stond, duurde 3 maanden
Een teruggave van duizenden euro's over de afgelopen 5 jaar

Bas Bijleveld

Een besparing van ruim duizend euro voor ieder aankomend jaar

+31 6 81 04 82 62

KOSTEN

bas@vimco.nl

Wij werken op basis van no cure no pay. Dit betekent dat uw
organisatie pas een factuur ontvangt, wanneer het geld op de
rekening staat. In dit geval brengen wij 20% van de
belastingteruggave in rekening, met een minimum van €750.

INTERESSE?
Voor meer informatie en een vrijblijvende quickscan kunt u terecht op
de website: www.vimco.nl of direct contact opnemen met een van onze
adviseurs.

Website

