
Gegevens van de belastingschuldige (aanslag op naam van)

Naam en voorletter(s)

Adres

Postcode en woonplaats

Gemeente

Geboortedatum

Telefoonnummer

Bankrekening

BSN

 1. Bent u en/of uw partner student? Ja / Nee *

 2. Zijn er naast u en/of uw partner nog één of meer meerderjarigen woonachtig of ingeschreven op uw adres? Ja / Nee *

 3. Bent u en/of uw partner ondernemer? Ja / Nee *

 4. Bent u en/of uw partner klant bij een (volks)kredietbank? Ja / Nee *

 5. Heeft u en/of uw partner een bewindvoerder? Ja / Nee *

 6. Staan er meerdere of andere voertuigen (vbd. auto, camper, quad, motor, caravan, boot)
  op uw en/of uw partners naam?  Ja / Nee *

 7. Bent u en/of uw partner (mede)eigenaar  van een woning, garage, grond, overig onroerend goed? Ja / Nee *

 8. Heeft u en/of uw partner een kapitaal-/levensverzekering, een aandeel in een onverdeelde boedel,
  aandelen of effecten?  Ja / Nee *

 9. Heeft u en/of uw partner onroerend goed of bankrekening(en) in het buitenland? Ja / Nee *

 10. Is de aanslag van Hefpunt meer dan 3 maanden geleden betaald? Ja / Nee *

 11. Hebt u en/of uw kinderen recht op alimentatie? Ja / Nee *

 12. Ontvangt u en/of uw partner inkomen/pensioen uit het buitenland? Ja / Nee *

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Datum

Handtekening

Dit formulier kunt u sturen naar: Hefpunt, Antwoordnummer 212, 9700 VB Groningen

Gegevens van de aanslag waterschapsbelastingen waarvoor u kwijtschelding aanvraagt.

Subjectnummer Aanslagnummer Belastingja(a)r(en) Zuiveringshef�ng Watersysteemhef�ng
    ingezetenen

    €  €

 

Verkort verzoek om kwijtschelding
Door het invullen en ondertekenen van dit formulier dient u een verzoek om kwijtschelding in. Het volledig ingevulde en

ondertekende formulier dient u binnen zes weken na de datum van het aanslagbiljet te zenden aan of in te leveren bij het

onderstaande adres.

Door inlevering van dit formulier gaat u ermee akkoord dat de door u verstrekte gegevens kunnen worden gecontroleerd bij

derden, waaronder het UWV, de RDW en de Belastingdienst. Ook geeft u toestemming om de gegevens te gebruiken bij het

eventuele invorderingsproces.

 

Gegevens van de gemeentelijke aanslag waarvoor u kwijtschelding aanvraagt.

Belastingjaar Aanslagnummer Totaal bedrag op de aanslag

    €

Organisatie: Wetterskip Fryslân / Waterschap Hunze en Aa’s / Waterschap Noorderzijlvest

Correspondentieadres Hefpunt:
Postbus 88, 9700 AB Groningen 
Bezoekadres:
Rozenburglaan 15, 9727 DL Groningen
Telefoon: 
0900-4938837 
Kantooruren: 
ma t/m vr 08.00 – 17.00 uur

 
 

Gemeente Harlingen
Voorstraat 35, 8861 BD Harlingen
Telefoon: 
140517

Kantooruren:
ma t/m vr 08.00 - 12.30 uur
do 15.00 - 17.00 uur


