Gemeente Haaren
t.a.v. de heffingsambtenaar
Postbus 44
5076 ZG Haaren
Telefoon: (0411) 655900
Website: www.haaren.nl/belastingen

Bezwaarschrift tegen de aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking
* Voor een bezwaarschrift geldt een indientermijn van zes weken na dagtekening van het aanslag-/beschikkingsbiljet.
* Voordat u een bezwaarschrift indient, wordt u verzocht de bij het aanslag-/beschikkingsbiljet gevoegde brochure zorgvuldig te lezen.
* Als u een bezwaarschrift indient, moet u de aanslag gewoon betalen. Indien uw bezwaar gegrond wordt verklaard, wordt het
te veel betaalde bedrag teruggestort op uw rekening of verrekend met de termijnenbedragen welke vanwege een
automatisch betalingsincasso van uw rekening worden afgeschreven.

Gegevens
Vul alle hiernaast
staande gegevens in

►

Aanslagnummer

:

…………………………………………………………………………

Stamnummer

:

…………………………………………………………………...........

Naam

:

…………………………………………………………………………

Adres

:

…………………………………………………………………………

Postcode en plaats :

………………………………………………………………………....

Telefoonnr. overdag :

………………………………………………………………………....

Adres pand/object :

…………………………………………………………………...........

E-mail adres

………………………………………………………………………....

:

(svp per adres één formulier invullen)

Gronden bezwaar
Ik maak bezwaar tegen de navolgende biljetregel(s):
Aankruisen indien van
toepassing

O OZB of WOZ-beschikking
omdat:

O ik op 1 januari van het kalenderjaar geen eigenaar was
als bewijs bijvoegen: notariële akte
O ik op 1 januari van het kalenderjaar geen gebruiker was
als bewijs bijvoegen: bevestiging beëindiging huurcontract
en/of eindafrekening energiebedrijf
O ik het niet eens ben met de vastgestelde WOZ-waarde
ga verder met het beantwoorden van de vragen op blad 3
van dit formulier
O overige reden: toelichting …………………………………….
…………………………………………………………………...
…………………………………………………………………...

O Afvalstoffenheffing
omdat:

O ik verhuisd ben naar een woning buiten de gemeente Haaren per
…………………………….(vul datum in)
als bewijs bijvoegen: bevestiging beëindiging huurcontract
en/of eindafrekening energiebedrijf
O overige reden: toelichting ……………………………………
…………………………………………………………………...
…………………………………………………………………...

Vergeet niet blad 2 te ondertekenen, anders kan uw bezwaarschrift niet in behandeling worden genomen!
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Gemeente Haaren
t.a.v. de heffingsambtenaar
Postbus 44
5076 ZG Haaren
Telefoon: (0411) 655900
Website: www.haaren.nl/belastingen

Bezwaarschrift tegen de aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking
Gronden bezwaar (vervolg)

Ik maak bezwaar tegen de navolgende biljetregel(s):
Aankruisen indien van
toepassing

O rioolheffing
omdat:

O er geen aansluiting is op de gemeentelijke riolering
O ik verhuisd ben naar een woning buiten de gemeente Haaren per
…………………………….(vul datum in)
als bewijs bijvoegen: bevestiging beëindiging huurcontract
en/of eindafrekening energiebedrijf
O het aantal kubieke meters water niet juist is
(toelichten) ……………………………………………………….
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
O overige reden: toelichting ……………………………………..
………………………………………………………………….....
………………………………………………………………….....

O overig
omdat:

(toelichten) ……………………………………………………….
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

Ondertekening

Datum:

…………………………………………………………………

Handtekening:

…………………………………………………………………

Vergeet niet blad 2 te ondertekenen, anders kan uw bezwaarschrift niet in behandeling worden genomen!
Het bezwaarschrift kunt u opsturen naar: Gemeente Haaren, t.a.v. de heffingsambtenaar, Postbus 44, 5076 ZG Haaren.
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Gemeente Haaren
t.a.v. de heffingsambtenaar
Postbus 44
5076 ZG Haaren
Telefoon: (0411) 655900
Website: www.haaren.nl/belastingen

Bezwaarschrift tegen de aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking
*
*
*

Alleen invullen als u een bezwaarschrift indient tegen de vastgestelde WOZ-waarde van uw pand.
Voordat u een bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde indient, wordt u verzocht het taxatieverslag van uw pand op te vragen.
Bij de waardebepaling wordt geen rekening gehouden met de WOZ-waarde die naar de vorige waardepeildatum is vastgesteld.
Deze waarde is immers niet relevant voor het marktniveau naar de huidige waardepeildatum. De beoordeling of de waarde van uw
woning op een juist bedrag is vastgesteld, vindt dan ook plaats door vergelijking met gerealiseerde verkoopcijfers rondom de
waardepeildatum. Hierbij wordt tevens beoordeeld of met verschillen in objectkenmerken, zoals inhoud, oppervlakte,
onderhoudstoestand, ligging en dergelijke die de waarde kunnen beïnvloeden, in voldoende mate is rekening gehouden. Er gelden
geen voorschriften op grond waarvan de ontwikkeling van de WOZ-waarde aan een maximum is gebonden.

Gegevens

Vul hiernaast

►

Aanslagnummer

:

…………………………………………………………………………

het aanslagnummer in

Gronden bezwaar tegen de WOZ-waarde
Kruis hieronder aan waarom u bezwaar maakt

1. De geregistreerde
objectkenmerken zijn
onjuist:

O bouwjaar

moet zijn:

…………………………….

O inhoud (woning)

moet zijn:

…………………………… m³

O bebouwde oppervlakte (bedrijfsruimte) moet zijn:

……………………………. m²

(svp specificatie bijvoegen)
O bijgebouwen

toelichting:

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

2. Er is onvoldoende
rekening gehouden
met:

O de ligging van mijn pand toelichting:

..………………………………………………………………
……..………………………………………….....................
……………………………………………………….............

O de onderhoudstoestand
van mijn pand

toelichting:

………………………………………………………………...
..……..…………………………………………....................
.……………………………………………………….............

Vergeet niet blad 2 te ondertekenen, anders kan uw bezwaarschrift niet in behandeling worden genomen!

3

Gemeente Haaren
t.a.v. de heffingsambtenaar
Postbus 44
5076 ZG Haaren
Telefoon: (0411) 655900
Website: www.haaren.nl/belastingen

Bezwaarschrift tegen de aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking

Gronden bezwaar tegen WOZ-waarde (vervolg)
Kruis hieronder aan waarom u bezwaar maakt

3. omdat

O mijn woning niet vergelijkbaar is met een of meer van de verkochte woningen die in het
taxatieverslag als vergelijking zijn genoemd.
toelichting:

……………………………………………………………………………………........
.…………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………

O geen rekening is gehouden met de verkoopprijs van mijn woning.
toelichting:

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

O geen rekening is gehouden met de verkoopprijs van de woning:
………………………………………………. (svp adres invullen).
toelichting:

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

4. Overige redenen:

O toelichting:

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Altijd invullen bij
bezwaar tegen de
WOZ-waarde

De waarde van mijn pand bedraagt volgens mij € ……………………………….

Bijlagen
Ik heb een taxatierapport of andere onderbouwing bijgevoegd

O ja

O nee

Vergeet niet blad 2 te ondertekenen, anders kan uw bezwaarschrift niet in behandeling worden genomen!
Het bezwaarschrift kunt u opsturen naar: Gemeente Haaren, t.a.v. de heffingsambtenaar, Postbus 44, 5076 ZG Haaren..
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