BEZWAARSCHRIFT
WOZ-BESCHIKKING EN/OF GEMEENTELIJKE BELASTINGEN
Met dit formulier maakt u bezwaar tegen de WOZ-beschikking en/of aanslag gemeentelijke belastingen.
Stuur het formulier in binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet.
Wat moet u doen
● Vul de gegevens in.
● Voeg (indien nodig) een bewijsstuk toe voor de onderbouwing van uw bezwaar.
● Stuur het ingevulde formulier en het bewijsstuk naar de Gemeente ’s-Hertogenbosch,
afdeling Belastingen, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Mailen kan ook naar
belastingen@s-hertogenbosch.nl of faxen naar (073) 615 53 45.
U ontvangt zo snel mogelijk bericht van de afdeling Belastingen.
Gegevens
Vult u dit bezwaarschrift in als gemachtigde? Dan vult u uw eigen gegevens op de achterzijde van dit formulier in.

Aanslagnummer(s)
Naam
Adres
Postcode en plaats
Telefoon

(Een mobiel nummer vergemakkelijkt eventueel overleg)

E-mailadres
Datum
Handtekening
Reden van het bezwaar
Kruis de reden(en) van uw bezwaar aan en motiveer het bezwaar op de volgende pagina).

Geen eigenaar van het object
Ik was op 1-1-2021 geen eigenaar van

(adres)
dag

maand

jaar

maand

jaar

Het is verkocht per notariële akte van
Geen gebruiker (huurder) van het object
Ik was op 1-1-2021 geen gebruiker van

(adres)

Voeg een bewijs bij. Bijvoorbeeld de beëindiging van het huurcontract.
dag

Ik ben verhuisd naar/op
(adres)
)

(plaats)
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De waarde van het object is niet juist
De vastgestelde waarde moet zijn (motiveer hieronder)

€

De afbakening van het object is niet juist
Het pand is samengevoegd met een ander pand of gesplitst (motiveer hieronder)
Aantal m3 rioolheffing gebruiker is niet juist
Het aantal m3 afvalwater dat is afgevoerd is (motiveer hieronder)

m3

Motivering van uw bezwaar
Omschrijf hier kort en duidelijk waarom u vindt dat de WOZ-beschikking en/of aanslag onjuist is.
Voor een inhoudelijke behandeling van uw bezwaar tegen de waarde is motivering noodzakelijk!

Uitstel van betalen
Ik wil uitstel van betaling
U krijgt uitstel van betalen totdat wij op uw bezwaarschrift beslissen. Uitstel verlenen wij alleen
voor het betwiste deel van de aanslag. In de ontvangstbevestiging die wij u sturen, vermelden wij
het uitstelbedrag.
Gemachtigde
Ik ben een gemachtigde*
Naam
Adres
Postcode & Plaats
(Mobiel) telefoonnummer
E-mailadres
* Let op: als u een gemachtigde bent, stuurt u dan een door de belastingplichtige getekende machtiging mee.
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