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voordeel op alle
verbouw- en
onderhoudswerkzaamheden
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Extra voordeel

BTW omlaag van 21% naar 6%
Verbouw- en onderhoudswerkzaamheden
Hilversum - Onlangs is
bekendgemaakt dat het BTW-tarief
verlaagd wordt op verbouw en
onderhoud. ‘Een maatregel die
rechtstreeks ten goede komt aan
de klant’ aldus Sebe Kamps directeur van Bouw met Polen.
Wat betekent deze maatregel voor
mij als huiseigenaar?
‘U betaalt nu slechts 6% BTW voor
verbouw- en
onderhoudswerkzaamheden van
uw woning. Dit was 21%. Uw
voordeel kan oplopen tot 15%. Op
een verbouwing van € 50.000,-- is
dat al gauw €7.500,--. Dat is veel
geld dat u direct bespaart.’ aldus
dhr. Kamps.
Wat valt er precies onder deze
verbouw- en onderhoudswerkzaamheden?
‘Alle werkzaamheden aan uw
woning. U kunt voor het lage BTW
tarief bijvoorbeeld uw woning laten
verbouwen, uw muren opnieuw
laten stukadoren of het
schilderwerk laten uitvoeren.
Hoe lang kan ik hiervan profiteren?
‘Het is een tijdelijke maatregel van
1 maart 2013 tot 1 maart 2014. Het
is een compromis maatregel van
de regering en daardoor zal het
echt tijdelijk zijn!’
Hoe zorg ik ervoor dat ik het
voordeel krijg?
‘Bij ons hoeft u daar niets voor te
doen. U kunt het beste contact
met ons opnemen om uw plannen
te bespreken zodat wij uw voordeel
kunnen uitrekenen. Wij zijn er
klaar voor!’ zegt dhr. Kamps.

Zitten er geen addertjes onder het
gras?
‘Nee.’ zegt dhr. Kamps. ‘Wel is het zo
dat niet iedereen goed bekend is met
de maatregel. Een goed bouwbedrijf
weet wanneer de maatregel van
toepassing is en wanneer niet. Bij
ons kunt u het voordeel altijd zien;
op de oﬀerte en op de factuur. U
betaalt aanzienlijk minder’ zegt dhr.
Kamps zelfverzekerd.
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21% tarief 6% tarief

Kan ik het voordeel gebruiken om nog
meer te verbouwen?
‘Absoluut. Dat is nou het mooie aan
de maatregel. U kunt het voordeel
gebruiken zoals u wilt. Bijvoorbeeld
investeren in uw woning of juist
kosten besparen. Hoe groter uw
verbouwing, hoe groter uw voordeel
uiteraard.’ zegt dhr. Kamps tevreden.
Wat moet ik doen als ik geïnteresseerd
ben?
‘Bel of mail ons. Samen met u
bekijken we de mogelijkheden die het
best bij u passen. Met de kwaliteit die
u van ons gewend bent.’ zegt dhr.
Kamps.
Bouw met Polen is een middelgroot
bouwbedrijf. Groot genoeg voor een
professionele aanpak. Klein genoeg
voor een persoonlijke benadering.
Druk- & zetfouten voorbehouden. Aan deze
publicatie kunnen geen rechten worden ontleent.

