Postbak-ID
201
Postbus
619, 3300AP Dordrecht
Klantnummer

Bezoekadres

NAAMAanslagnummer

E-loket

www.dordrecht.nl

ADRES

Telefoon

14 078

0000AA Dordrecht

IBAN

NL51 BNGH 0285 1757 50

Stadswinkel
Spuiboulevard 300

Machtiging voor automatische incasso
Uw belastingaanslag gespreid betalen in gelijke termijnen
Belastingjaar

2020

Aanslagnummer
Waardepeildatum

Dagtekening

29-02-2020

Laatste vervaldag 31-12-2020
Betaaltermijnen

01-01-2019

10

Klantnummer

Over de machtiging

Betreft
Gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking
• Betaal nooit de aanslag van een ander, alleen voor uzelf. Wijzigt er
• Als u het niet eens bent met de afschrijving, kunt u binnen 8 weken
iets in uw situatie of staat er volgens u de verkeerde naam op de
na de afschrijving uw bank opdracht geven het bedrag naar uw
aanslag, neem dan contact met ons op
rekening terug te boeken
• Met deze machtiging geeft u toestemming dat wij in 10 gelijke
• U hoeft voor het volgend jaar geen nieuwe incasso te regelen.
maandelijkse
termijnen het bedrag voor gemeentelijke Periode
belastingen
De machtiging blijft geldig totdat u deze
intrekt
Omschrijving
Grondslag
Soort
Bedrag
van uw rekening afschrijven. Dit doen we op iedere laatste werkdag
• Gebruik dit formulier niet om wijzigingen door te geven. Dus als u
ADRES
0101-3112
€iets
160.000
BESE
van de maand
moet wijzigen op dit formulier, neem
dan contact met ons op
• Als we een termijnbedrag niet kunnen afschrijven (bijvoorbeeld
ADRES
0101-3112
€ 160.000
OZBE
€ 174,24
door onvoldoende saldo), dan verdelen wij het overgebleven bedrag
Invullen
en
opsturen
0101-3112
Basistarief
RIOE
€ 102,81
over deADRES
resterende maanden. Alle volgende termijnbedragen
• Stuur het ingevulde en ondertekende formulier op naar:
wordenADRES
dan hoger
0101-3112
Basistarief
RIOP
€ 91,56
GBD, Postbus 619, 3300 AP Dordrecht
• Het incassant-ID wordt gebruikt door uw bank. U krijgt van ons een
•Basistarief
Liever digitaal machtigen? Ga dan naar
ADRES
0101-3112
AFV
€ 286,32
machtigingsnummer
waaronder de machtiging wordt geregistreerd
belastingbalie.drechtsteden.nl (DigiD nodig)
in onze administratie
€ 654,93
Totaal te betalen

Onze gegevens
Incassant-ID gemeente

Uw gegevens
Naam
Klantnummer
IBAN

Uw akkoordverklaring
Datum

Betalingsinformatie

Handtekening

U heeft voor de inning van de gemeentelijke belastingen een machtiging verleend. Deze machtiging
is in de belastingadministratie bekend onder 00000. Het openstaande bedrag van € 654,93 wordt
vanaf volgende maand maandelijks in 10 gelijke termijnen van rekening NL78ABNA00
00000000000 op de laatste werkdag van de maand afgeschreven. De eerste termijn zal op de één
na laatste werkdag worden afgeschreven.

GBD is onderdeel van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden. GBD heft en int gemeentelijke belastingen en voert de Wet WOZ uit voor de gemeenten Dordrecht,
Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

