
Bezoekadres:
 Stephanuspark 1

 7772 HZ Hardenberg
 Telefoon: 14-0523

Correspondentieadres:
Postbus 500
7770 BA Hardenberg
e-mail: www.hardenberg.nl/contact

Bankrekeningnummer:
IBAN nr:  NL16 BNGH 0285 0928 63

 BIC-code: BNGHNL2G
BTW nr: NL0015.84.157.B01

Totaalbedrag van de aanslag(en) € 173,85

De termijnbedragen moeten voor de aangegeven onderstaande vervaldata op onze bankrekening
NL16 BNGH 0285 0928 63 zijn bijgeschreven onder vermelding van het aanslagnummer. U maakt geen gebruik van
automatische incasso. U kunt deze aanslag automatisch laten incasseren. Meer informatie hierover en over de betaling
vindt u op de achterzijde van dit aanslagbiljet.

Belastingsoort Object/omschrijving Grondslag
Begindatum/einddatum

Bedrag

WOZ-beschikking Hoogeveenseweg 34a
7707 CH  Balkbrug

WOZ-Waarde: € 132.000
01-01-2022 tot 01-01-2023
Waardepeildatum: 01-01-2021
Toestandspeildatum: 01-01-2022

Onroerende
zaakbelastingen

Hoogeveenseweg 34a
OZB gebruikers niet-woningen

€ 132.000
01-01-2022 tot 01-01-2023

€   347,69

OZB compensatie gebr.
(sport)

Hoogeveenseweg 34a
OZB-compensatie gebr. (sport)

€ 132.000
01-01-2022 tot 01-01-2023

€ - 173,84

Vervaltermijnen Bedrag Bedrag

Eerste vervaltermijn: 31-03-2022 € 86,92 Laatste vervaltermijn: 31-05-2022 € 86,93

Hebt u vragen of bent u het niet eens met de aanslag? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0523.
Meer informatie vindt u op de achterzijde van dit aanslagbiljet en op www.hardenberg.nl.96
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AANSLAGBILJET GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

Betreft: Gemeentelijke heffingen 2022 en
afrekening afvalstoffenheffing 2021

Belastingjaar: 2022
Aanslagnummer: 202200002676500
Dagtekening: 25-02-2022

Automatische incasso: NEE

V.V. Avereest
Iepenlaan 11
7707 BB  Balkbrug

7707BB11
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Markering



Betalen
Als u gebruik maakt van automatische incasso staat er op de 
voorzijde achter automatische incasso ‘JA’ ingevuld.
Dit betekent dat u een doorlopende machtiging hebt 
afgegeven. Staat hier ‘NEE’ ingevuld en wilt u het totaalbedrag 
automatisch laten incasseren, dan kunt u via de website 
met uw DigiD een machtiging afgeven of telefonisch een 
machtigingskaart aanvragen.

Invordering
Op de voorzijde van dit biljet staan de uiterste vervaldata 
vermeld. Vóór deze data moet u de bijbehorende termijnen 
betaald hebben, ook als u een bezwaarschrift hebt ingediend. 

Kwijtschelding
Als u een laag inkomen heeft en weinig vermogen, kunt u 
kwijtschelding aanvragen voor de gemeentelijke belastingen.
Via de site www.hardenberg.nl/kwijtschelding kunt u het 
aanvraagformulier invullen. Ook is het mogelijk een formulier 
op te vragen bij de publieksdienst. 

Bezwaar? Bel eerst!
Bent u het niet eens met de WOZ-waarde of één of meer 
belastingaanslagen neem dan telefonisch contact op via 
telefoonnummer 14 0523. Wilt u na dit contact alsnog formeel 
bezwaar maken? Dit kan binnen zes weken na de dagtekening. 
Dat kan schriftelijk maar bij voorkeur digitaal via
www.hardenberg.nl/belastingen.

Vragen
Scan de QR code voor een uitgebreide toelichting of kijk op 
www.hardenberg.nl/belastingen. Telefonisch kunt u ons bereiken 
op 14 0523.

Deze aanslag is vastgesteld door de heffingsambtenaar.
Dit biljet is geautomatiseerd aangemaakt en is daarom niet 
ondertekend. 

U hebt het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen ontvangen.
Als u zich hebt aangemeld bij MijnOverheid dan hebt u dit aanslagbiljet in de berichtenbox van MijnOverheid 
ontvangen. Mocht u de aanslag per post hebben ontvangen en u wilt deze graag digitaal ontvangen, dan 
kunt u dit op de website van MijnOverheid (mijn.overheid.nl) aangeven. Dit is voor bedrijven helaas nog niet 
mogelijk. Ook kunt u voor uw woning hier uw taxatieverslag inzien. U logt in met uw DigiD en kiest ‘Wonen’. 
Daarna kiest u ‘Bekijk WOZ-gegevens’ en vervolgens klikt u op uw adres. Bedrijven kunnen het taxatieverslag 
inzien via de website van de gemeente.

Hoewel de tekst van deze toelichting zorgvuldig is samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen.

Alle informatie over de gemeentelijke belastingen vindt u op www.hardenberg.nl/belastingen.
Mocht de door u gewenste informatie er niet bij staan, bel dan met de gemeente: 14 0523.




