
(Achternaam))

<AdresL>
< Plaats>

Uw brief

Contactpersoon
Carine Roegiers

F. Willems
Gemeentesecreta ris

Uw kenmerk

Telefoon
09 341 9s 8s

Ons kenmerk
FrN/CR

Fax

09 341 95 99

Datum

06.03.2017
E-mail

carine. roegiers@assenede. be

Belasting op tweede verblijven 201-7

Geachte

Op 24 november 2016 stemde de gemeenteraad de belasting op tweede verblijven
20L7.

Als tweede verblijf wordt beschouwd elke constructie met woon- of
verblijfgelegenheid waarvoor niemand is ingeschreven in de bevolkingsregisters of
het vreemdelingenregister voor het hoofdverblijf.
Wordt niet als tweede verblijf beschouwd, het lokaal dat uitsluitend bestemd is voor
het uitoefenen van een beroepsactiviteit. De toestand op l januari 2O17 is bepalend
voor het vaststellen van de belastbaarheid. Het bedrag van de belasting is vastgesteld
op 250 euro en is verschuldigd door de eigenaar.

Volgens de gegevens waarover wij beschikken bent u eigenaar van het tweede
verblijf gelegen te <Plaatsl> - <Adres2>r.

ln bijlage vindt u het aangifteformulier dat ten laatste op 30 april 20L7 behoorlijk
ingevuld en ondertekend dient toe te komen bij het gemeentebestuur van Assenede,

Op basis van deze gegevens zal een belastingkohier worden vastgesteld en zal u een
aanslagbiljet ontva ngen.

lndien het aangifteformulier niet, onvolledig, onjuist of onnauwkeurig wordt
ingediend zal u van ambtswege worden ingekohierd. Er worden geen herinneringen
verstu urd.

Ph. De Coninck
Burgemeester

Brieíwisseling richten aan het college van burgemeester en schepenen, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.
Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 tot'12.00 uur.
Op dinsdag van í 4.00 tot 1 6.00 uur en van 1 7.00 tot 1 8.45 uur.



AANGIFTEFORMULIER TWEEDE VERBIIJVEN

TOESTAND l JANUARI 2017

Verplicht te gebruiken formulier, moet behoorlijk ingevuld en ondertekend bij
het gemeentebestuur toekomen, ten laatste op 30 april 2017.

Opgelet, er worden geen herinneringen verstuurd.

ADRES BELASTE GOED:

(ln te vullen door de belastingplichtige)

Voor echt verklaard te de .2017

Handtekening:

Briefwisseling richten aan het college van burgemeester en schepenen, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.
Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 tot 12.00 uur.
Op dinsdag van 1 4.00 tot 1 6.00 uur en van 1 7.00 tot 1 8.45 uur.

2. Bent u eigenaar van het belaste goed: JA El NEEN El

3. Heeft u uw tweede verblijf in de loop van 2016 verkocht?
JA tr NEEN tr
lndien JA, attest notaris of kopie verkoop- of schenkingsakte
bijvoegen

4. ls er iemand in de loop van 2015 gedomicilieerd op het belaste

1.a. Natuurlijke personen: 1.b. Rechtspersonen:

Straat: Straat:
Voornaam
Naam

Gemeente

Rechtsvorm (n.v., b.v.b.a.,...): ..

Naam

Telefoon

Geboortedatum

Gemeente

goed:
JA E] NEEN E]

lndien JA, vanaf wanneer?

Huisnummer:
Postnummer:

Huisnummer
Postnummer

IN TE VULTEN DOOR DE BELASTINGPLICHTIGE


