
Retouradres: Postbus 1141, 2302 BC Leiden

subjectnr         kenmerk aanslagnr dagtekening vervaldag RSIN jaar aanslagbedrag
10953208 01 1232237105 29-02-2020 31-05-2020 2020 € 1.552,67

soort belasting tijdstip/tijdvak heffingsmaatstaf omschrijving belastingobject tarief bedrag

WOZ-beschikking
eigenaar

01-01-2020 Amperestraat 16 Leiden
waardepeildatum 01-01-2019
WOZ-waarde: 502.000 euro (woning)

Gemeentelijke belastingen
Onroerende zaakbelasting
eigenaar

01-01-2020 WOZ-waarde:
€ 502.000

Amperestraat 16 Leiden 0,128220% € 643,66

Rioolheffing gebruiker 01-01-2020
31-12-2020

meerpersoonshuishouden Amperestraat 16 Leiden 154,80 € 154,80

Afvalstoffenheffing 01-01-2020
31-12-2020

meerpersoonshuishouden Amperestraat 16 Leiden 350,76 € 350,76

Waterschapsbelastingen
Watersysteemheffing
ingezetenen

01-01-2020 woonruimte Amperestraat 16 Leiden 105,60 € 105,60

Watersysteemheffing
eigenaren

01-01-2020 WOZ-waarde:
€ 502.000

Amperestraat 16 Leiden
(gebouwd)

0,022700% € 113,95

Zuiveringsheffing
woonruimten

01-01-2020
31-12-2020

vervuilingseenheden: 3
(3 VE= 2 of meer pers.)

Amperestraat 16 Leiden 61,30 € 183,90

totaal € 1.552,67
Bestaat uw huishouden uit 2 personen? Dan staan er toch 3 vervuilingseenheden op uw aanslag. Dit is correct.
De wet kent namelijk maar 2 mogelijkheden : Bij 1 persoon 1 vervuilingseenheid, bij 2 of meer personen
3 vervuilingseenheden.

 
De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) verzorgt de belastingen voor het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden,
Leiderdorp, Oegstgeest, 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 8 termijnen van rekeningnummer NL**ABNA******3798 afgeschreven omstreeks de volgende data:
27-03-2020    |    27-04-2020    |    27-05-2020    |    29-06-2020    |    27-07-2020    |    27-08-2020    |    28-09-2020    |    27-10-2020

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

AE van Loon-Felter
Ampèrestraat 16
2316 DG Leiden
2316DG16
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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, 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 zie www.bsgr.nl/belastingen.

MijnBSGR is de digitale omgeving waar u dag en nacht de volgende zaken met de BSGR kunt regelen:
· uw aanslagen, correspondentie en openstaand saldo bekijken en downloaden;
· eventueel uw taxatieverslag bekijken en downloaden;
· een wijziging van uw rekeningnummer;
· een doorlopende SEPA-incasso aanvragen en intrekken;
· uw termijnen en voorkeur incassodatum wijzigen (alleen bij SEPA-machtiging);
· uw hond(en) aan- of afmelden voor de hondenbelasting (mits van toepassing in uw gemeente);
· een kwijtscheldingsformulier invullen (alleen voor particulieren);
· uw digitale aanslag raadplegen of een digitale specificatie aanmaken;
· bezwaar maken.

Ga naar www.bsgr.nl om in te loggen bij MijnBSGR of ga naar het bedrijvenportaal.

Kies zelf uw termijnen en betaaldag
Als u een automatische incasso heeft of afgeeft, kunt u zelf bepalen op welke dag van de maand en in hoeveel termijnen
(maximaal 8) de bedragen van uw rekening worden afgeschreven. Dit kan via MijnBSGR op www.bsgr.nl.

Kwijtschelding
Als uw financiële situatie het niet toelaat om de aanslag te betalen, ook niet door middel van een betalingsregeling, dan kunt u om
kwijtschelding vragen. Of u daarvoor in aanmerking komt, is afhankelijk van uw persoonlijke financiële situatie. Via MijnBSGR kunt
u direct kwijtschelding aanvragen. Op www.bsgr.nl/kwijtschelding vindt u meer informatie over kwijtschelding.

Bezwaar tegen de aanslag
Wanneer u het niet eens bent met de aanslag dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Vermeld hierbij altijd het aanslagnummer.
Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van de aanslag ontvangen zijn. U kunt een bezwaarschrift digitaal
indienen via MijnBSGR op www.bsgr.nl of schriftelijk. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift verwijzen wij
u naar www.bsgr.nl/bezwaar. Na ontvangst van uw bezwaarschrift krijgt u een ontvangstbevestiging. Als u uitstel van betaling wilt,
verzoeken wij u dat nadrukkelijk in uw bezwaarschrift te vermelden. U krijgt dan alleen uitstel van betaling als het betwiste bedrag
hoger is dan € 50,00.

Let op: het is belangrijk dat u kopieën van eventueel bewijsmateriaal bij uw bezwaarschrift voegt. Als wij geen bewijsmateriaal van
u ontvangen, dan zal de uitspraak worden gedaan op basis van de informatie die bij de BSGR bekend is vanuit de diverse
basisadministraties (Basisregistratie personen, Kadaster, Kamer van Koophandel e.d.).

Tarieven (*)
Voor tarieven (onder andere naar aanleiding van *z.o.z.) verwijzen wij u naar www.bsgr.nl/tarieven

Nog vragen?
Mocht u nog vragen hebben, kijk dan voor uitgebreidere informatie op www.bsgr.nl of neem contact met ons op via
telefoonnummer 071 - 525 6200 (op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur). Bezoek kan alleen op afspraak.

http://www.bsgr.nl


Vindt u de WOZ-waarde onjuist?
Vragen over de WOZ-waarde van uw (huur)woning?

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 DigD).

Wanneer?
De afspraken kunnen worden ingepland in de periode van 03 maart tot en met 09
april 2020.
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Maak een terugbelafspraak als er bijvoorbeeld…
l verouderde voorzieningen (keuken, badkamer en toilet) zijn
l een slechte staat van onderhoud is
l objectkenmerken (grootte van de woning, bijgebouwen, perceeloppervlakte) onjuist zijn

Welke voordelen heeft direct contact met BSGR?
l U hoeft geen bezwaar te maken
l U spreekt met een deskundige
l Snel antwoord

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