
Wat u teveel aan milieubelas�ng hee� betaald,
wordt via Office 145 teruggehaald.

Over Office 145

Ons team biedt een unieke en succesvolle 
dienstverlening. Wij zijn dé energiespecialisten in 
teruggaaf van milieubelas�ng op nutsvoorzieningen 
als gas, water en elektra.

Duidelijkheid, doorze�ngsvermogen en to-the-point 
zijn een aantal belangrijke kenmerken van onze 
medewerkers. Persoonlijke benadering en aandacht 
voor al uw vragen over uw eigen zaken. Op deze 
manier bent u verzekerd van een uitstekende 
samenwerking en hee� u de mogelijkheid om een 
langdurige vertrouwensrela�e op te bouwen. 

Besparingen

Daarnaast weten wij alles over het doorvoeren van 
besparingen, het aanvragen en inregelen van uw 
inkoop van energie, subsidieregelingen en 

oplossingen voor CO2-reduc�e.

Belas�ngzaken rondom water zijn vaak 
ondergeschikt, maar verdienen alle aandacht.

Ÿ Oncontroleerbare onbegrijpelijke gas-, water- en 
elektriciteitsnota’s. 

Ÿ Betaalt uw organisa�e niet teveel? 
Ÿ Hee� u geen idee of het bij uw organisa�e wel 

goed is ingeregeld? 
Ÿ Weet u zeker dat u alles onder controle hee�? 
Ÿ Wilt u zeker weten of er nog een besparing inzit? 
Ÿ Zit u al jarenlang bij dezelfde energieleverancier?

Ons team biedt haar kennis aan in een kosteloos 
vooronderzoek met als regel “No Cure No Pay”.

Nieuwsgierig hoeveel geld uw organisa�e “weggee�”?

Een afspraak is zo gemaakt!

info@office145.nl
tel: 0592 - 203747
www.office145.nl

Enkele referen�es uit diverse branches die succesvol het teruggaaf milieubelas�ng traject met ons zijn ingegaan 



60% van uw kosten voor gas, 

water  e
n elektra

 bestaat u
it

milie
ubelas�ng!

Wist u
 dit?

Wij regelen werkelijk alles wat nodig is voor een 
succesvolle teruggaaf van uw milieubelas�ng.

Office 145 . De Wouden 145 . 9405 HE Assen  Office 145 . De Wouden 145 . 9405 HE Assen  

Geen resultaat geen kosten!
Wij kunnen aan de hand van basisgegevens van uw 
organisa�e een vooronderzoek starten. Behalen we 
hiermee geen succes dan sluiten we het vooronderzoek 
kosteloos.

No Cure No Pay!
Wij factureren alleen bij daadwerkelijk behaald resultaat. 
Hiervoor berekenen wij 30% over de totale teruggaaf. 

Ÿ Het kost u slechts één uur �jd t.b.v. basisinforma�e vooronderzoek.
Ÿ No Cure No Pay basis op behaald resultaat!
Ÿ Office 145 regelt alles van A tot Z.
Ÿ Ons team bestaat uit energiespecialisten en fiscaal juristen.
Ÿ Succesvolle cases in diverse branches.
Ÿ Groot netwerk bij diverse instan�es.
Ÿ Vaste contactpersonen binnen gemeentes, belas�ngdienst nutsorganisa�es.
Ÿ Veel ervaring met complexe vraagstukken.
Ÿ Second opinion.
Ÿ Bekend met de wet en regelgeving.
Ÿ Elk traject is voor ons maatwerk.
Ÿ 90% van de No Cure No Pay onderzoeken zijn succesvol afgerond.
Ÿ Advisering op daadwerkelijke besparing van energiekosten.
Ÿ Uw teruggaaf milieubelas�ng kunt u weer herinvesteren voor verduurzaming.

  Wij controleren ook:

Ÿ   Nutsaanslui�ngen.
Ÿ   Netbeheerderscontracten.
Ÿ   Meetdienstcontracten.
Ÿ   Energiecontracten.
Ÿ   Watercontracten.
Ÿ   MEE/MJA convenant.
Ÿ   Informa�eplicht.
Ÿ   Blindstroom / blindverbruik.

Inderdaad!

De meeste organisa�es komen in aanmerking voor teruggaaf van 
milieubelas�ng.

Hiervoor hebben wij een unieke werkwijze ontwikkeld. 
U hoe� zelf namelijk bijna niets te doen. 

Met uw akkoord vragen wij alle nota’s zelf op die samenhangen met uw gas-, 
water- en elektraverbruik van de laatste 5 jaar per loca�e. 

Ÿ Alle nota’s bij de nutsleveranciers.
Ÿ Alle WOZ-aanslagen en taxa�everslagen bij gemeente.
Ÿ Alle gegevens van het waterverbruik.
Ÿ Alle cijfers rondom rioolheffing, rioollozing, zuiveringsheffing etc.

Als wij de honderden documenten per loca�e verzameld en compleet hebben, 
dan worden alle nota’s gecontroleerd van de afgelopen 5 jaar.

Met onze kennis en ervaring streven wij naar een maximale teruggaaf van 
milieubelas�ng voor organisa�es.

Feit

Negen van de �en kosteloze  voor-
onderzoeken komen bij ons
in  aanmerking voor een teruggaaf 
van milieubelas�ng over de laatste 5 jaar.

a, dit betalen organisa�es jaarlijks. De Jmilieubelas�ng op gas, water en elektra 
is hiervan het grootste deel.

 Waarom kiezen organisa�es voor ons?

De milieubelas�ng die u op gas 
moet betalen is zelfs hoger dan 
het gastarief zelf.

Belas�ng en heffingen over het 
waterverbruik zijn niet zo helder als 
het water zelf.

De energiebelas�ng blij� s�jgen. Terwijl 
uw organisa�e er alles aan moet doen 
om stroomverbruik te reduceren. 

Wij regelen verder alles wat nodig is 
voor een succesvolle teruggaaf van uw 
milieubelas�ng. 
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