
TERUGVORDERING VAN 
BTW OP NIEUWE 

AANKOPEN

Vóór hun verhuis naar het 
buitenland kopen of vervangen 

veel mensen meubels, 
elektronica, matrassen, fietsen 

en andere huishoudelijke 
artikelen. De BTW (belasting 

over de toegevoegde waarde) 
die op nieuwe aankopen is 

betaald, kan worden 
terugbetaald nadat deze 

goederen zijn geëxporteerd. 

WAT U MOET DOEN:
Denk eraan dat u alleen BTW kunt terugvorderen over 

aankopen die maximaal 2 maanden voor uw verzending zijn 
gedaan.

Zorg ervoor dat op alle facturen uw volledige naam en 
adres wordt vermeld (let op: het adres moet uw nieuwe adres 
in het buitenland zijn).

Zorg ervoor dat de EORI-nummers duidelijk op alle 
facturen worden vermeld. EORI staat voor "Economic 
Operators Registration and Identification". De douane zal geen 
facturen aanvaarden die dit nummer niet bevatten.

Zorg ervoor dat u ons kopieën van alle facturen bezorgt, 
minstens 1 week voor de verpakking van uw zending.

Vergeet niet dat alle artikelen waarvoor u BTW 
terugvraagt, moeten worden meegenomen in de zending naar 
uw nieuwe adres. Verder is het belangrijk dat deze artikelen 
duidelijk worden vermeld op de paklijst.

Vergeet niet dat de BTW niet kan worden terugbetaald 
voor facturen met een waarde van minder dan € 500,00.

WIJ KUNNEN U HELPEN MET HET TERUGVORDEREN VAN DE 
BTW OP UW NIEUWE AANKOPEN

Voor meer informatie over onze gespecialiseerde diensten kunt u contact opnemen met  
belgium@gosselin-moving.com I www.gosselin-moving.com.

WAT WIJ VOOR U DOEN:
Wij zullen uw facturen aan de douane voorleggen, samen 
met alle andere relevante verzendingsdocumenten.
Nadat uw zending is vertrokken, stelt de douane EX1-
documenten (officieel bewijs van uitvoer) op voor elke 
factuur en stuurt deze aan ons terug. 
Deze procedure kan enkele maanden duren.
Wij sturen u de EX1-documenten, samen met een kopie van 
uw factuur. Die kunt u opsturen naar de winkel(s) waar de 
nieuwe aankopen zijn gedaan. De winkel(s) zullen dan het 
btw-bedrag op uw bankrekening terugstorten.

OPMERKING/HOUD REKENING MET:
Er kan geen btw-teruggave worden gevraagd voor 
levensmiddelen.
Voor handbagage en ruimbagage kunnen afzonderlijke 
procedures nodig zijn.
Wij zorgen voor de administratie van de BTW-
documenten. Mochten de documenten echter verloren 
gaan of niet aan ons worden teruggegeven door de 
douane, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld 
aangezien dit buiten onze controle ligt.

Mocht u vragen hebben over de terugbetaling van de BTW, aarzel dan niet om contact met 
ons op te nemen via het e-mailadres  belgium@gosselin-moving.com. 21
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