
Retouradres: Postbus 1141, 2302 BC Leiden

subjectnr         kenmerk aanslagnr dagtekening vervaldag RSIN jaar aanslagbedrag
121046170 01 1238646409 28-02-2022 31-05-2022 2022 € 876,75

soort belasting tijdstip/tijdvak heffingsmaatstaf omschrijving belastingobject tarief bedrag

WOZ-beschikking 
eigenaar

01-01-2022 De la Reystraat 6 Leiden
waardepeildatum 01-01-2021 
WOZ-waarde: 263.000 euro (woning)

Gemeentelijke belastingen
Onroerende zaakbelasting 
eigenaar

01-01-2022 WOZ-waarde: 
€ 263.000

De la Reystraat 6 Leiden 0,116350% € 306,00

Rioolheffing gebruiker 01-01-2022
31-12-2022

1-persoonshuishouden De la Reystraat 6 Leiden 114,00 € 114,00

Afvalstoffenheffing 01-01-2022
31-12-2022

1-persoonshuishouden De la Reystraat 6 Leiden 226,20 € 226,20

Waterschapsbelastingen
Watersysteemheffing 
ingezetenen

01-01-2022 woonruimte De la Reystraat 6 Leiden 110,00 € 110,00

Watersysteemheffing 
eigenaren

01-01-2022 WOZ-waarde: 
€ 263.000

De la Reystraat 6 Leiden
(gebouwd)

0,020800% € 54,70

Zuiveringsheffing 
woonruimten

01-01-2022
31-12-2022

1 vervuilingseenheid
(eenpersoonshuishouden)

De la Reystraat 6 Leiden 65,85 € 65,85

totaal € 876,75

 

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) verzorgt de belastingen voor het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, 
Leiderdorp, Oegstgeest, Velsen, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude. Ook bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarde voor alle onroerende zaken in deze gemeenten.

Het aanslagbedrag wordt in 1 termijn van rekeningnummer NL**INGB******9062 afgeschreven omstreeks de volgende datum:
28-03-2022    

Bezoekadres Lammenschansweg 144
2321 JX Leiden
- bezoek alleen op afspraak -

Postadres Postbus 1141
2302 BC Leiden

Webadres www.bsgr.nl
Contactformulier www.bsgr.nl/contact
Telefoonnummer 071 - 525 6200

BIC INGBNL2A
IBAN NL64 INGB 0007 0605 65

Meer informatie? www.bsgr.nl

A a n s l a g b i l j e t

BLCM Faessen
De la Reystraat 6
2332 XX Leiden
2332XX6
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Algemene informatie
De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) verzorgt de waterschapsbelastingen voor het Hoogheemraadschap van Rijnland en 
de gemeentelijke belastingen voor de Gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Velsen, 
Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude. Ook bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarde voor alle onroerende 
zaken in deze gemeenten. Voor meer informatie over de diverse belastingen kijkt u op onze website: www.bsgr.nl/belastingen.

Berichtenbox van MijnOverheid
Wilt u in de toekomst de belastingaanslagen van de BSGR digitaal ontvangen, meldt u dan aan op https://mijn.overheid.nl/ 
Vink daarbij de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland aan als instantie waarvan u uw aanslag digitaal wilt ontvangen. 
Let op: u krijgt uw aanslag dan niet meer op papier toegezonden.

MijnBSGR
MijnBSGR is de digitale omgeving waar u 24/7 de meeste zaken met de BSGR kunt regelen o.a.:

- De aan u verzonden documenten bekijken;
- Het openstaand saldo raadplegen;
- Een betalingsregeling via automatische incasso aanvragen;
- Uw rekeningnummer of automatische incasso wijzigen;
- Kwijtschelding aanvragen (particulieren);
- Bezwaar maken (ook tegen uw WOZ-waarde als u het daar niet mee eens bent).

MijnBSGR kunt u vinden op onze website via de oranje button. Om in te loggen heeft u DigiD of e-Herkenning nodig.

Betaling van de aanslag
U kunt uw aanslag op verschillende manieren betalen. Betaal uw aanslag in ieder geval vóór de vervaldatum. Hiermee voorkomt u extra 
kosten. 

Betalen kan met:
1. Automatische incasso 

kies hierbij zelf het aantal termijnen en op welke dag van de maand u wilt betalen
U kunt uw keuze kenbaar maken via het bijgaande formulier of via MijnBSGR.

2. iDEAL
· via MijnBSGR (inloggen met uw DigiD). U kunt direct een betaling doen binnen uw eigen bankomgeving;
· via de Berichtenbox. U ontvangt de aanslag in de Berichtenbox van MijnOverheid en u betaalt niet automatisch. Op uw 

aanslag in 
MijnOverheid kunt u met de oranje betaalknoppen direct via iDEAL betalen binnen uw eigen bankomgeving;

· Via uw smartphone of tablet: scan met de iDEAL app de QR-code op de voorkant van deze aanslag.

Kwijtschelding
Kan u de aanslag niet, ook niet met een betalingsregeling, betalen? Misschien kan u kwijtschelding krijgen. Of u dat ook krijgt is afhankelijk 
van uw situatie. Voor meer informatie kijkt u op onze website www.bsgr.nl/kwijtschelding. Via MijnBSGR kunt u direct kwijtschelding 
aanvragen.

Bezwaar tegen de aanslag of de WOZ-waarde
Als de aanslag of de WOZ-waarde volgens u niet klopt, kunt u bezwaar maken. Hoe doet u dit?

· U kan bezwaar maken via MijnBSGR. Lukt dat niet, doet u het dan schriftelijk (postbus 1141, 2302BC Leiden);
· U dient het bezwaar altijd te onderbouwen, graag met bewijsmateriaal. Stuurt u dat niet mee, dan doen wij uitspraak op basis van 

de bij ons bekende gegevens uit de basisregistraties;
· Noem het aanslagnummer in het bezwaar;
· Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag aan ons toe. 

Als u bezwaar maakt kunt u uitstel van betaling krijgen. Het moet dan wel gaan om een bedrag hoger dan € 50,00.
Voor meer informatie kijkt u op www.bsgr.nl/bezwaar.

Tarieven
Voor de tarieven verwijzen wij u naar www.bsgr.nl/tarieven. 

Nog vragen?
Wij helpen u graag. Meer informatie vindt u op www.bsgr.nl. 
Ook kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 071-5256200 (op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur). Bezoek kan alleen op 
afspraak.

http://www.bsgr.nl/belastingen
https://mijn.overheid.nl/
http://www.bsgr.nl/kwijtschelding
http://www.bsgr.nl/bezwaar
http://www.bsgr.nl/tarieven
http://www.bsgr.nl


 
 
WOZ-waarde te hoog?  
 
Maak dan een terugbelafspraak via onze website! 
U wordt teruggebeld door een medewerker op een moment dat het u goed uitkomt. 

 
Hoe? 
U kunt zelf een terugbelafspraak inplannen via onze Digitale balie op 
www.bsgr.nl (inloggen met DigiD).   

 
Wanneer? 
De afspraken kunnen worden ingepland in de periode van 01 maart tot en met       
01 april 2022. 

 
Liever direct bezwaar maken? 
Maak gratis bezwaar via de QR-code.  
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Beantwoordt u één van de volgende vragen met ‘Ja’? 
 Heeft u vragen over de hoogte van de WOZ-waarde van uw woning? 
 Heeft u vragen over de onderbouwingen op uw taxatieverslag? (te vinden via Mijn BSGR)  
 Bent u het niet eens met de object gegevens van uw woning? (te vinden op het taxatieverslag via Mijn 

BSGR) 
 

 Maak dan een terugbelafspraak! 
 - U spreekt met een deskundige medewerker 

- U heeft snel antwoord 
 

De gemeente wil, net als u, graag dat de 
WOZ-waarde klopt! 

 
Vanaf belastingjaar 2022 worden alle woningen op gebruiksoppervlakte gewaardeerd  
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