
Maak GRATIS bezwaar tegen uw WOZ-beschikking

U heeft de beschikking WOZ-waarde ontvangen? Hiertegen kunt u binnen zes we-
ken bezwaar maken. Wij nemen dit voor u gratis uit handen! U krijgt van ons geen 
factuur. Als het bezwaar gegrond is, dan vergoedt de gemeente de kosten direct 
aan ons. 

Bezwaar kan lonend zijn. Niet alleen voor de gemeentelijke lasten, maar ook voor 
de waterschapslasten en vermogen (Box 3)

Is er in het afgelopen jaar iets in uw omgeving gewijzigd waardoor uw woongenot 
aangetast is? Denk bijvoorbeeld aan uitzicht op een nieuw bouwwerk. Is er sprake 
van ernstig achterstallig onderhoud van uw woning, gedateerd sanitair of verwaar-
loosde tuin? 
Is er sprake van onaanvaardbare overlast of trillingen door bijvoorbeeld industrie of 
spoorlijn in uw omgeving? Of woont u tegenover een school of winkelcentrum? Is 
de ligging van uw woning wezenlijk anders dan de woningen waarmee deze verge-
leken is? Neem dan contact met ons op om bezwaar te maken tegen de aanslag.

Wilt u dat wij gratis bezwaar voor u maken? Vul dan de machtiging aan de 

achterzijde van de folder in of kopieer deze machtiging. Stuur deze samen met de 
aanslag, het taxatierapport (eventueel door u op te vragen), een omschrijving van 
de redenen en zo mogelijk bewijzen zoals foto’s, per post of via e-mail naar ons toe. 
Let op, het bezwaar moet binnen zes weken bij de gemeente zijn ingediend.
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Machtiging
Ondergetekende en belanghebbende,

Naam:

Adres:

Woonplaats:

machtigt Faasse Juridische Dienstverlening, ingeschreven in het Handelsregister 
onder nummer 72984619,
vertegenwoordigd door Jan Faasse  LL.B,
gevestigd te Joseph Lunslaan 20 – 4463 CV – Goes,

om namens hem/haar te handelen inzake bezwaar en beroep tegen de Aanslag/
WOZ-beschikking van belanghebbende met nummer: 

Belanghebbende machtigt het bestuursorgaan om de vergoeding voor de proces-
kosten direct op rekeningnummer NL89KNAB0257941770 ten name van gemach-

tigde over te maken.  

  

Plaats:

Datum:

Handtekening:


