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Onderwerp
Geachte heer, mevrouw,
U ontvangt de WOZ-waarde van adres <Adres> later
Op dit moment hebben wij de WOZ-waarde van adres <Adres> nog niet vastgesteld. Daarom ontvangt u de
WOZ-waarde en de aanslag(en) gemeentelijke belastingen van dit adres later dan u van ons gewend bent. In
deze brief leest u wat dit voor u betekent.
Waarom ontvangt u de WOZ-waarde later?
Reden objectkenmerken onderzoek
Voor uw adres onderzoeken wij of de gegevens van uw woning kloppen met de werkelijke situatie. Dit doen
wij bijvoorbeeld door het bekijken van het bouwdossier van uw woning, luchtfoto’s of een veldcontrole. Het is
belangrijk dat de gegevens van uw adres (objectgegevens) kloppen, omdat wij deze gegevens gebruiken voor
het bepalen van de WOZ-waarde. Doordat de gegevens van uw woning nog onderzocht worden ontvangt u de
WOZ-waarde later.
OF
Reden beroep:
Voor uw adres is nog een beroepschrift in behandeling. Na de afhandeling van dit beroep ontvangt u de
aanslag gemeentelijke belastingen voor 2021.
Wanneer ontvangt u de WOZ-waarde en de aanslag van GBTwente?
Voor het versturen van uw WOZ-waarde moet de taxatie van uw adres afgerond zijn. Het is nog niet bekend
wanneer u de WOZ-waarde en de aanslag voor adres <Adres> ontvangt. Het streven is dat u voor 1 oktober
2021 de aanslag ontvangt.
Hoe kunt u de aanslag gemeentelijke belastingen betalen?
De aanslag gemeentelijke belastingen kan, net als anders, binnen twee maanden worden betaald. De
vervaldatum staat vermeld op de aanslag. Bij een automatische incasso wordt de aanslag in termijnen
geïncasseerd. Ook deze data staan vermeld op de aanslag. Wilt u weten hoeveel incassotermijnen u dit jaar
nog heeft om te betalen? Kijk dan op gbtwente.nl/aanslag-betalen. Lukt het betalen binnen het aantal
termijnen dat op de aanslag staat niet? Neem dan contact met ons op. Wij bespreken dan samen met u de
mogelijkheden. Meer informatie hierover leest u op de achterkant van de aanslag.
Heeft u nog vragen?
Heeft u vragen over de inhoud van deze brief? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag. U bereikt ons
op telefoonnummer 053 - 481 88 75.
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Met vriendelijke groet,
Namens GBTwente,
B. Lassche
Manager WOZ & Belastingen
Deze brief is geautomatiseerd aangemaakt en daarom niet ondertekend.

