Bezwaar aanslag riool- en / of afvalstoffenheffing 2021

Algemeen
Hierbij ontvangt u het door u gevraagde bezwaarformulier. Op dit formulier kunt u aangeven waarom u van
mening bent dat de aanslag riool- en/of afvalstoffenheffing die u hebt ontvangen niet juist is. Een aantal vaak
gebruikte redenen van bezwaar staat voorgedrukt. Komt uw reden van bezwaar niet voor dan kunt u gebruik
maken van de ruimte bij ‘Overige bezwaren/opmerkingen’. Na ontvangst beoordeelt de gemeente of de door
u opgegeven redenen leiden tot een wijziging van de aanslag. U ontvangt schriftelijk uitspraak op uw bezwaar.

Invullen formulier
•
•
•
•
•

u vult uw naam, adresgegevens, het aanslagnummer en uw telefoonnummer in
u geeft aan om welk object het gaat (wilt u bezwaar maken tegen meerdere objecten dan moet u voor
elk object een apart formulier invullen)
u kruist uw reden van bezwaar aan en vult de gevraagde gegevens in (u kunt meerdere redenen van
bezwaar invullen)
u ondertekent het formulier (vergeet dit niet!)
als u namens iemand het bezwaar indient, verzoek ik u een ondertekende machtiging bij te voegen

Wanneer de ruimte op dit formulier onvoldoende is, kunt u nadere gegevens op een bijlage meesturen. Vermeld op de bijlage tevens uw naam, adresgegevens, aanslagnummer en het adres van het object waar het
om gaat.
Naam en voorletters bezwaarmaker

Correspondentieadres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer (overdag)

Aanslagnummer

Belastingsoort
□
Rioolheffing
□
Afvalstoffenheffing
□
Beide
Bezwaar betreft het object (adres)

Aanwijzing belanghebbende
Ik ben geen gebruiker meer van het object sinds (vul datum in)

Onjuiste codering rioolheffing op basis van het waterverbruik
Let hierbij op als u een doorverbinding heeft ofwel geen watermeter dan is code 01 van toepassing op basis
van de verordening rioolheffing 2021. Het waterverbruik is:

Overige bezwaren / opmerkingen

Ik maak bezwaar tegen de bovenvermelde aanslag gemeentelijke belastingen vanwege de aangegeven motivatie
Handtekening (na printen)

Plaats

Datum

