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 Teruggaafregeling ecotaks sportverenigingen 

 
 
De teruggaafregeling is ook dit jaar weer van kracht!  
Inmiddels maakt een groot aantal tafeltennisverenigingen al enkele jaren gebruik van deze 
regeling en ontvangt daarmee een gedeelte van de betaalde ecotaks retour. Altijd de moeite waard 
dus om hier gebruik van te maken. 
 
Deze regeling wordt ingesteld door het Ministerie van VWS, waarbij de NTTB als ‘tussenpersoon’ 
optreedt. De NTTB verwerkt de aanvragen van de tafeltennisverenigingen en dient collectief de 
aanvraag in bij het Ministerie.  
 
 
Hoe komt uw vereniging in aanmerking voor de teruggaaf? 
 
Uw vereniging kan op eenvoudige wijze een aanvraag indienen voor de teruggave ecotaks: 

- U vult het aanvraagformulier in aan de hand van uw energierekening. De einddatum van de 
verbruiksperiode dient voor deze aanvraag in het jaar 2003 te liggen. 

- U verzendt het aanvraagformulier met een kopie van de energierekening naar de NTTB. 
LET OP: u dient dit vóór 1 mei 2004 te hebben ingestuurd. Latere aanvragen kunnen niet 
meer in behandeling worden genomen.  

- U ontvangt van de NTTB na de sluitingsdatum een bevestiging van uw aanvraag, waarbij u 
tevens de gelegenheid heeft om de verwerking van uw aanvraag op juistheid te 
controleren. 

- Medio augustus is via onze website waar te nemen welk percentage wordt uitgekeerd en 
kunt u zelf nagaan voor welk bedrag uw vereniging in aanmerking komt. 

- De NTTB keert het toegekende bedrag aan uw vereniging uit. Dit gebeurt binnen een 
maand nadat het Ministerie het (totale) bedrag naar de NTTB heeft overgemaakt. 

 
 

Waar vindt u de documenten? 
 
De voorwaarden om deel te nemen aan de teruggaafregeling alsmede het aanvraagformulier 
zijn te vinden op onze website www.nttb.nl. Direct op de startpagina vindt u in de rubriek 
‘Nieuws’ een vermelding van de ecotaks. Door hierop te klikken, komt u bij de genoemde 
documenten terecht. 
 
 
Meer info? 
 
Mocht u vragen hebben over de ecotaksregeling of als u de benodigde documenten per post 
wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met de NTTB, Corine de Haij (tel. 079 – 3438144 of 
haij@nttb.nl). 
 
 


