Raadhuisstraat 1
Postbus 500, 5800 AM Venray
Telefoon (0478) 52 33 33
Telefax (0478) 52 32 22
E-mail gemeente@venray.nl
Internet www.venray.nl
KvK-nummer 14132389
IBAN

NL20 BNGH 028 5028 383 (belastingen)

IBAN

NL11 BNGH 028 5008 757 (algemeen)

BIC

BNGHNL2G

Bezwaarschrift WOZ-waarde of gemeentelijke heffingen
De door u verstrekte persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens uitsluitend gebruikt voor het
behandelen van deze aanvraag

1. Gegevens aanvrager
Naam
Straat + huisnummer
Postcode + woonplaats
Telefoon privé

Telefoon werk / mobiel

Emailadres
2. Gegevens beschikking
Beschikkingsnummer
WOZ-objectnummer
Welk adres betreft het?
3. Bezwaar
Ik maak bezwaar tegen de volgende zaken: (meerdere antwoorden mogelijk)
De WOZ-waarde (motiveer uw antwoord bij punt 4)
De gemeentelijke heffing(en) (specificeer uw bezwaar bij punt 5)
De tenaamstelling, omdat ik op 1 januari van dit jaar geen bewoner was van het object. Ik woonde op 1 januari namelijk op
het volgende adres:

Ga verder met punt 5

De tenaamstelling, omdat ik op 1 januari van dit jaar geen eigenaar was van het object. De akte van overdracht was
namelijk op:(datum)

Ga verder met punt 5

4. Motivatie bezwaar WOZ-waarde
Geef aan wat de reden is van uw bezwaar. Houd hierbij rekening met het taxatieverslag van het object
(meer antwoorden mogelijk)
Eén of meer kenmerken van het object zijn onjuist vermeld op het taxatieverslag (kruis aan en licht toe)
Grootte van de woning (bruto inhoud)
Oppervlakte kavel
Bouwjaar
Soort woning
Bijgebouwen
Er is onvoldoende rekening gehouden met
Er is onvoldoende rekening gehouden met omgevingsfactoren
Licht toe:
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De vergelijking met andere objecten is onjuist
Licht toe:

Andere reden of nadere toelichting:
Licht toe:

5. Specificatie bezwaar gemeentelijke heffingen
Geef aan tegen welke gemeentelijke heffing(en) u bezwaar maakt en motiveer uw antwoord. (meerdere antwoorden mogelijk)
Onroerende zaakbelasting (OZB)
Licht toe:

Afvalstoffenheffing
Licht toe:

Rioolheffing
Licht toe:

Overige heffingen
Licht toe:

6. Ondertekening
Let op! Bezwaarschrift altijd ondertekenen en motiveren. Bezwaarschriften die niet ondertekend zijn kunnen niet in behandeling
worden genomen en bezwaarschriften die niet gemotiveerd zijn kunnen niet-ontvankelijk verklaard worden. Als u iemand wilt
machtigen, stuur dan een door uzelf opgestelde en ondertekende machtiging mee met dit formulier.
Plaats
Datum

Handtekening
7. Formulier uitprinten, ondertekenen en opsturen / afgeven
Postadres:

Gemeente Venray

Bezoekadres:

Gemeente Venray

t.a.v. WOZ / heffingsambtenaar

Raadhuisstraat 1

Postbus 500

5801 MB Venray

5800 AM Venray
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