Aanslagbiljet
en/of WOZ-beschikking

Gemeente H a re n
Raadhuisplein 1 o
Postbus 21
9750 AA Haren Gn
t 14 050
1 050 5340 385
belasting@haren.nl
www.haren.nl

A. Andries
Korhoenlaan 15
9751 GX Haren Gn
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Aanslagnummer

201800000565500

Waardepeildatum

01-01-2017

Dagtekening

24-02-2018

BELASTINGSOORT / OBJECTADRES
WOZ-beschikking
Korhoenlaan 15
WOZ-beschikking
Rijksstraatweg 31
OZB eigenaren waarde
Rijksstraatweg 31
Rioolheffing eigenaren
Rijksstraatweg 31

I

1e vervaltermijn

GRONDSLAG

31-03-2018

VAN

I

Laatste vervaltermijn

30-06-2018

BEDRAG

TOT

107.000

01-01-2018

01-01-2019

148.000

01-01-2018

01-01-2019

148.000

01-01-2018

01-01-2019

247, 16

01-01-2018

01-01-2019

262,37

TOTAALBEDRAG VAN DE AANSLAG: €

I

509,53

U maakt geen gebruik van automatische incasso. Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag in 4 termijnen te betalen.
Dit kan op IBANnummer NL41 BNGH 0285 0404 21 ten name van de gemeente Haren onder vermelding van
betalingskenmerk 1201 8000 0056 5500.
Voor een nadere toelichting verwijs ik u naar de achterzijde van dit biljet en de bijgevoegde bijsluiter.

Toelichting aanslagbiljet
Wijze van betalen en
betalingstermijnen

Via automatische incasso
Met automatische incasso betaalt u in acht termijnen.
Vanaf de maand na dagtekening worden de bedragen
aan het einde van de maand automatisch van uw
bankrekening afgeschreven.
Zelf overmaken
Als u geen gebruik maakt van automatische incasso
kunt u de aanslag betalen via internetbankieren of een
overschrijving bij uw bank. Het rekeningnummer van de
gemeente Haren is NL41 BNGH 0285 0404 21.
Bij de betaling dient u het betalingskenmerk te
vermelden. Deze vindt u op de voorzijde van dit biljet.
U kunt het bedrag van de aanslag spreiden over
maximaal vier gelijke termijnen. Op de laatste vervaldag
dient de gemeente het gehele bedrag te hebben
ontvangen.
Voor aanslagen van tenminste€ 10.000 geldt een
betalingstermijn van één maand. Termijnbetaling en/of
automatische incasso is hiervoor niet mogelijk.

Kwijtschelding

Als u een minimuminkomen heeft, kunt u kwijtschelding
aanvragen bij Hefpunt. Kijkt u voor meer informatie in
de belastingwijzer of op onze website.

Verhuizing of overlijden

De onroerendezaakbelasting en de rioolheffing worden
niet verrekend. Deze belastingen worden opgelegd aan
degene die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar
en/of gebruiker is. Verrekening bij verkoop gebeurt
doorgaans bij de notaris. Dit gaat echter geheel buiten
de gemeente om.

Vragen over de waarde

Op onze website www.haren.nl staan de antwoorden op
de meest gestelde vragen. U kunt hier via DigiD ook het
taxatieverslag bekijken. Heeft u daarna nog vragen, of
bent u het niet eens met de waarde, neemt u dan
contact op met de taxateur via belasting@haren.nl of via
telefoonnummer 14 050.

Bezwaren

Tegen de beschikking(en) en de aanslag(en) op dit biljet
kunt u binnen zes weken na dagtekening een
bezwaarschrift indienen bij de heffingsambtenaar van de
gemeente Haren, Postbus 21, 9750 AA Haren Gn. In uw
bezwaarschrift dient u gemotiveerd aan te geven
waarom u het niet eens bent met de aanslag of
beschikking. Vermeldt u ook het aanslagnummer, de
datum en uw handtekening.

Meer informatie

Voor overige vragen of informatie kunt u contact
opnemen met de afdeling belastingen, bereikbaar via
belasting@haren.nl of via telefoonnummer 14 050.

Aanslagbiljet
en/of WOZ-beschikking

Gemeente H a re n
Raadhuisplein 1 O
Postbus 21
9750 AA Haren Gn
t 14 050
1 050 5340 385
belasting@haren.nl
www.haren.nl

A Aalfs
Vijverpad 16
9753 JL Haren Gn
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201800000179100

Waardepeildatum

01-01-2017

Dagtekening

24-02-2018

BELASTINGSOORT / OBJECTADRES
WOZ-beschikking
Vijverpad 16
OZB eigenaren waarde
Vijverpad 16
Rioolheffing eigenaren
Vijverpad 16

I

1e vervaltermijn

GRONDSLAG

31-03-2018

VAN

I

Laatste vervaltermijn

BEDRAG

TOT

174.000

01-01-2018

01-01-2019

174.000

01-01-2018

01-01-2019

290,58

01-01-2018

01-01-2019

262,37

TOTAALBEDRAG VAN DE AANSLAG: €

-

31-10-2018

I

552,95

U maakt gebruik van automatische incasso. Het verschuldigde bedrag wordt in 8 termijnen op of rond de vervaldagen
automatisch van uw rekening NL77SNSB0904043525 afgeschreven. Dit zullen wij doen onder vermelding van ons
incassant ID NL07222505378060000 en uw machtigingskenmerk 000000030273.
Voor een nadere toelichting verwijs ik u naar de achterzijde van dit biljet en de bijgevoegde bijsluiter.
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Toelichting aanslagbiljet
Wijze van betalen en
betalingstermijnen

Via automatische incasso
Met automatische incasso betaalt u in acht termijnen.
Vanaf de maand na dagtekening worden de bedragen
aan het einde van de maand automatisch van uw
bankrekening afgeschreven.
Zelf overmaken
Als u geen gebruik maakt van automatische incasso
kunt u de aanslag betalen via internetbankieren of een
overschrijving bij uw bank. Het rekeningnummer van de
gemeente Haren is NL41 BNGH 0285 0404 21.
Bij de betaling dient u het betalingskenmerk te
vermelden. Deze vindt u op de voorzijde van dit biljet.
U kunt het bedrag van de aanslag spreiden over
maximaal vier gelijke termijnen. Op de laatste vervaldag
dient de gemeente het gehele bedrag te hebben
ontvangen.
Voor aanslagen van tenminste€ 10.000 geldt een
betalingstermijn van één maand. Termijnbetaling en/of
automatische incasso is hiervoor niet mogelijk.

Kwijtschelding

Als u een minimuminkomen heeft, kunt u kwijtschelding
aanvragen bij Hefpunt. Kijkt u voor meer informatie in
de belastingwijzer of op onze website.

Verhuizing of overlijden

De onroerendezaakbelasting en de rioolheffing worden
niet verrekend. Deze belastingen worden opgelegd aan
degene die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar
en/of gebruiker is. Verrekening bij verkoop gebeurt
doorgaans bij de notaris. Dit gaat echter geheel buiten
de gemeente om.

Vragen over de waarde

Op onze website www.haren.nl staan de antwoorden op
de meest gestelde vragen. U kunt hier via DigiD ook het
taxatieverslag bekijken. Heeft u daarna nog vragen, of
bent u het niet eens met de waarde, neemt u dan
contact op met de taxateur via belasting@haren.nl of via
telefoonnummer 14 050.

Bezwaren

Tegen de beschikking(en) en de aanslag(en) op dit biljet
kunt u binnen zes weken na dagtekening een
bezwaarschrift indienen bij de heffingsambtenaar van de
gemeente Haren, Postbus 21, 9750 AA Haren Gn. In uw
bezwaarschrift dient u gemotiveerd aan te geven
waarom u het niet eens bent met de aanslag of
beschikking. Vermeldt u ook het aanslagnummer, de
datum en uw handtekening.

Meer informatie

Voor overige vragen of informatie kunt u contact
opnemen met de afdeling belastingen, bereikbaar via
belasting@haren.nl of via telefoonnummer 14 050.

