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.

