Toelichting aanslag
waterschapsbelasting

Stationsplein 136
1703 WC Heerhugowaard
Postbus 29
1700 AA Heerhugowaard
Bereikbaarheid: Zie achterzijde
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H. Droogevoeten
Achter den dijk 12
1637 EV Stad

Belastingjaar
Dagtekening
Eerste vervaldag
Tweede vervaldag
Subjectnummer
Vorderingnummer

2017
30-04-2017
31-05-2017
30-07-2017
123456
21222324

1
2
3
4
5
6

AANSLAG WATERSCHAPSBELASTING 2017
7 Heffing

8 Belastingobject

9 Tijdstip/-vak

Maatstaf 10

Tarief 11

Bedrag 12

Watersysteemheffing
gebouwd eigenaren

Achter den dijk 12 Stad
100%

01-01-2017

€ 200.000

0,04867 %

€ 97,34

Watersysteemheffing
gebruikers

Achter den dijk 12 Stad

01-01-2017

13 woonruimte

€ 99,40

€ 99,40

0,01249 %

€ 24,98

Wegenheffing gebouwd
eigenaren

Achter den dijk 12 Stad
100%

01-01-2017

14 € 200.000

Wegenheffing gebruikers

Achter den dijk 12 Stad

01-01-2017

woonruimte

€ 40,58

€ 40,58

Zuiveringsheffing
gebruikers

Achter den dijk 12 Stad

01-01-2017
31-12-2017

15 3 ve

€ 57,17

€ 171,51

Buiten den dijk 1 Dorp

01-01-2017

€ 160.000

0,04867%

€ 19,47

Buiten den dijk 1 Dorp
100%

01-01-2017

€ 160.000

0,01249 %

€ 19,98

Watersysteemheffing
gebouwd buitendijks
eigenaren

16 25%

Wegenheffing gebouwd
eigenaren

1

	Dit is het jaar waarover waterschapsbelasting
wordt geheven.

2

	Tot 6 weken na deze dagtekening kunt u bezwaar
indienen.

3

	Wie in 2 delen wil betalen, betaalt minimaal de helft
van het aanslagbedrag vóór deze eerste vervaldag.

4

	Het totaal te betalen bedrag moet vóór deze datum
betaald zijn. Zorg voor voldoende saldo als u via
automatische incasso betaalt. Is er niet betaald of is
de incasso mislukt, dan volgt een aanmaning.

€

473,26

•

•

Tijdstip: als u op 1 januari eigenaar/bewoner bent,
bent u wettelijk de belasting voor het hele jaar
verschuldigd.
Tijdvak: deze belasting wordt berekend over een
periode dat u gedurende het jaar op dit adres
ingeschreven bent.

10 	De

hoogte van de heffing wordt bepaald met
deze eenheid.

11 	Op
12

hhnk.nl vindt u informatie over de tarieven.

Dit bedrag betaalt u voor een heffing.

5

	Dit is uw nummer waarmee u bij ons in de
belastingadministratie bent opgenomen.

13 	Het

6

	Vermeld bij contact met HHNK dit vorderingnummer,
zodat we weten om welke aanslag waterschaps
belasting het gaat.

14 	HHNK

7

	Hieronder staan de verschillende heffingen.
Watersysteemheffing is voor onderhoud aan
duinen, dijken, gemalen, stuwen, sluizen en sloten.
Zuiveringsheffing is voor zuiveringskosten van
afvalwater en wegenheffing is voor onderhoud aan
polderwegen, fietspaden, lantaarnpalen en bomen.
Dus droge voeten, schoon water en veilige wegen.

15 	Zuiveringsheffing

8

Totaal te betalen

9

	Hieronder staat het object waarop de belasting
geheven wordt.

gebruik van een eigen woning merken wij aan
als woonruimte.
hanteert de gemeentelijke WOZ-waarde.
Bezwaren tegen deze waarde dient u in bij de
gemeente.
wordt berekend in ve’s,
vervuilingseenheden. Huishoudens van 2 of meer
personen betalen 3 ve, alleenwonenden betalen 1 ve.

16 	Naast

het standaardtarief van 100% hanteert HHNK
bij de watersysteemheffing de volgende tarieven:
• 25% als uw eigendom buitendijks is gelegen en niet
wordt bemalen;
• 300% als u eigenaar bent van een openbare weg;
• 225% als u eigenaar bent van een buitendijks
gelegen openbare weg die niet wordt bemalen.

17 	Bij

een dagtekening van 30 april wordt de eerste
termijn van € 47,32 afgeschreven rond 28 juni.

Hoe betaal ik de aanslag? 17
U heeft ons gemachtigd het totaalbedrag automatisch te incasseren van uw rekeningnummer
e
NL17 INGB 1234567890. De incasso begint op 26-06-2017 en wordt in 10 termijnen omstreeks de 28
afgeschreven.
Heeft u al uw Berichtenbox geactiveerd?
Ontvang uw aanslag voortaan digitaal. Activeer uw Berichtenbox op: www.mijnoverheid.nl
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Wilt u meer weten?
Kijk op de achterzijde.

VO

Aanwijzing voor het bureau dat de toelichting aanpast: digitale versie heeft extra functionaliteit
leidt tot toelichting op hhnk.nl

leidt tot achterzijde

