
 

 

 

BEZWAARFORMULIER WOZ-BESCHIKKING 

BEZWAARFORMULIER AANSLAGBILJET GEMEENTELIJKE HEFFINGEN  
 

Naam / afzender  : ____________________________________________________ 

Adres    : ____________________________________________________ 

Postcode/Woonplaats  : ____________________________________________________ 

Telefoon   : ____________________________________________________ 

E-mail    : ____________________________________________________ 

Beschikkings-/aanslagbiljetnummer : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ 

Gemeente   : ____________________________________________________ 

Belastingjaar   : _ _ _ _ 

 

Plaats                                 Datum _ _ - _ _ - _ _ _ _  Handtekening ______________________ 

 

 

WOZ beschikking 

 

Ik maak bezwaar tegen de WOZ beschikking van adres  

____________________________________________________________________________                                                    

met een waarde van € _______________ 

Ik ben van mening dat deze waarde vastgesteld moet worden op € _______________ 

 

Omdat: 

 Onvoldoende rekening is gehouden met de staat van onderhoud van mijn pand 

 De objectgegevens zoals vermeld op het taxatieverslag onjuist zijn  

 De waarde te hoog is in vergelijking met de aankoopprijs van mijn pand van  

€ _______________ op _ _ - _ _ - _ _ _ _  

 De panden die op het taxatieverslag staan niet vergelijkbaar zijn  

 Vergelijkbare panden in mijn straat of buurt lager gewaardeerd zijn 

 Mijn pand/perceel onjuist is afgebakend 

 

Vermeld hier uw nadere toelichting waarom de WOZ waarde volgens u niet juist is:  

____________________________________________________________________________      

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Bijvoegen nadere schriftelijke onderbouwing (bijv. taxatierapport) 

 

 

OZB 

 

Ik maak bezwaar tegen de aanslag onroerende zaakbelastingen omdat: 

 Ik op 1 januari 20 _ _ niet de eigenaar was van adres 

_____________________________________________________________________ 

 Ik op 1 januari 20 _ _ niet de gebruiker was van adres 

_____________________________________________________________________ 

 

Bijvoegen verkoopakte, beëindiging huurcontract of eindafrekening energienota  

 



 

Contactgegevens Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 

Bezoekadres: Bloemendaalseweg 158 te Overveen 
Postadres: Postbus 47, 2050 AA Overveen 
Telefoon: 023-5126066 
Internet: www.gbkz.nl 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 8.30 - 12.30 uur 

 

Rioolheffing 

 

Ik maak bezwaar tegen de aanslag rioolheffing omdat: 

 Ik vanaf _ _ - _ _ - _ _ _ _ geen gebruiker meer ben van adres 

_____________________________________________________________________ 

 De aanslag rioolheffing voor adres __________________________________________    

te hoog is vastgesteld, aangezien ik de afgelopen gebruiksperiode slechts  

__________ m3 heb verbruikt. 

 

Bijvoegen beëindiging huurcontract of eindafrekening waterleidingbedrijf 

 

Als u in de loop van het belastingjaar verhuist naar een adres buiten de gemeente en heeft dit 

tijdig gemeld bij de Burgerzaken van uw gemeente, dan zal de aanslag voor het gebruik 

automatisch worden verminderd. U krijgt hiervan bericht en hoeft dus niet zelf te schrijven of 

te bellen. 

 

 

Afvalstoffenheffing 

 

Ik maak bezwaar tegen de aanslag afvalstoffenheffing omdat: 

 Ik vanaf _ _ - _ _ - _ _ _ _ geen gebruiker meer ben van adres 

_____________________________________________________________________ 

 Ik andere rolemmers heb dan die op de aanslag staan, namelijk 

_____________________________________________________________________ 

 

Bijvoegen beëindiging huurcontract of eindafrekening energiebedrijf 

 

 Als u in de loop van het belastingjaar verhuist naar een adres buiten de gemeente en u 

heeft dit tijdig gemeld bij de Burgerzaken van uw gemeente, dan zal de aanslag voor 

het gebruik automatisch worden verminderd. U krijgt hiervan bericht en hoeft dus niet 

zelf te schrijven of te bellen. 

 Als u in de loop van het belastingjaar verhuist naar een adres binnen de gemeente, dan 

heeft u geen recht op vermindering en ontvangt u ook geen nieuwe aanslag. 

 Als u in de loop van het jaar uw extra rolemmer inlevert, dan zal de aanslag 

afvalstoffenheffing automatisch worden aangepast. U krijgt hiervan bericht en hoeft 

dus niet zelf te schrijven of te bellen. 

 

 

Hondenbelasting 

 

Ik maak bezwaar tegen de aanslag hondenbelasting omdat: 

 Ik vanaf _ _ - _ _ - _ _ _ _ geen houder meer ben van een hond 

 

Bijvoegen bewijs dierenarts of de rekening van het crematorium  

 

 
Uitstel van betaling 
Het indienen van bezwaar leidt niet tot uitstel van betaling.  
Als uw bezwaar gegrond is ontvangt u het teveel betaalde bedrag terug inclusief de wettelijke 
invorderingsrente. 


