
Stuur de originele factuur met uitvoerstempel samen met een kopie van 
uw paspoort (waaruit moet blijken dat u normaal buiten de EU verblijft) 
en uw bank/giro gegevens per post aan:

EXPORT BUITEN DE EU/BTW

Koopt u als particulier, normaal verblijvend buiten de EU, goederen bij Kamera Express en voert 
u deze goederen binnen 3 maanden na aankoop uit, dan kunt u via ons bedrijf de BTW terug-
vorderen. Er zijn echter een aantal voorwaarden aan verbonden:

1.  U koopt de goederen (incl. BTW) bij ons in de winkel. Belangrijk is dat u uw naam en
 residentie buiten de EU op de factuur laat zetten

2.  De naam op de factuur moet overeenkomen met de naam op uw paspoort

3.  De totale waarde van de factuur moet ten minste € 50 bedragen, inclusief BTW

4.  Uitvoer binnen 3 maanden na uitkoop

5.  U zorgt zelf bij het verlaten van Europa voor een uitvoerstempel op de originele factuur  
 bij het betreffende douanekantoor in de EU (bijvoorbeeld bij de douane op Schiphol)

6.  Stuur de originele factuur met uitvoerstempel samen met een kopie van uw 
 paspoort (waaruit moet blijken dat u normaal buiten de EU verblijft) en uw 
 bank/giro gegevens per post naar Kamera Express BV, t.a.v. Administratie, 
 Essebaan 55, 2908 LP Capelle aan den  IJssel.

Wij maken de door u betaalde BTW, onder aftrek van € 25 servicekosten, op uw rekening over.

Indien niet aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan, kan geen BTW restitutie plaats-
vinden. Voor de goede orde delen wij u mede dat bovenstaande punten voorwaarden van 
de Belastingdienst zijn. BTW teruggaaf is een service van ons bedrijf en hier kunnen geen 
rechten aan ontleend worden.
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