
 
 
 
 

 

Bezwaarschrift WOZ 
 
Als u het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde kunt u hiertegen bezwaar maken. U kunt 
hiervoor dit formulier invullen. Dit formulier moet zes weken na dagtekening van de 
aanslag/beschikking bij ons binnen zijn.  
 
Achternaam en voorletters*  
Straatnaam en huisnummer* :………………………………………………………………... 
Postcode en woonplaats* :…………………………………………………………………… 
Telefoonnummer*   :…………………………………………………………………… 
Mobiel telefoonnummer  :…………………………………………………………………… 
E-mailadres   :…………………………………………...................... 
Aanslagnummer*  :.......................................................... 
 
Betreft uw bezwaar bovenstaand adres*? 
O  ja               O  nee (aankruisen wat juist is) 
 
Zo nee, geef het adres aan van het object waartegen u bezwaar maakt: 
 
Straatnaam en huisnummer* :………………………………………………………………... 
Postcode en woonplaats* :…………………………………………………………………… 
 
Ik maak bezwaar als*: 
O  eigenaar     O  gebruiker         O  gemachtigde   (aankruisen wat juist is) 
 
NB: Als u als gemachtigde dit bezwaar indient, dient u een ondertekende machtiging en een kopie van 
uw identiteitsbewijs mee te zenden. 
 
Bezwaar maken 
Waarom maakt u bezwaar tegen de WOZ-waarde?* 
O Ik was op 1 januari geen eigenaar.  
Het object is per (datum) .........................verkocht. 
O Ik was op 1 januari geen gebruiker. Het bedrijf is verhuisd. 
Het nieuwe adres per (datum).........................is: 
Straatnaam en huisnummer* :………………………………………………………………......... 
Postcode en woonplaats* :………………………………………………………………………… 
 
De nieuwe gebruiker is ............................................................................ 
O Ik maak pro-forma bezwaar en motiveer mijn bezwaar later. 
O Het taxatieverslag bevat onjuiste gegevens (motiveer dit in de toelichting). 
O De vastgestelde waarde is niet juist (motiveer dit in de toelichting). 
Naar mijn mening bedraagt de WOZ-waarde: € .......................* 
 
 
Geef hier een toelichting op het bezwaar *. 
Bijvoorbeeld de inhoud op het taxatieverslag is onjuist, er is geen berging bij het object aanwezig, er is 
onvoldoende rekening gehouden met de staat van onderhoud, een deel van het object is verkocht, de 
waarde is te hoog ten opzichte van de verkoopcijfers van de vergelijkingsobjecten etc.  
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U kunt eventueel bijlagen bijvoegen; bijvoorbeeld in het geval van een aanwezig taxatierapport of 
bouwkundig rapport. 
 
Wanneer u niet voldoende ruimte heeft om het bezwaar te motiveren, kunt u dit ook op de achterkant 
van dit formulier doen (geef dit dan duidelijk aan). 
 
Betaling aanslag 
Als u een bezwaarschrift indient, moet u de aanslag toch betalen. Wanneer het bezwaar geheel of 
gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, ontvangt u het teveel betaalde bedrag terug.  
 
Bezwaarschriften die niet gemotiveerd zijn, kunnen niet-ontvankelijk worden verklaard. 
 
Aldus naar waarheid ingevuld*, 
 
 
 
…………………….  ………………………  ……………………………… 
Plaatsnaam   Datum   Handtekening  
 
 
Vergeet niet de bijlagen bij te voegen! 
 
 
U kunt dit formulier uitprinten, ondertekenen en opsturen/afgeven bij: 
Postadres      Bezoekadres 
Gemeente Geertruidenberg    Gemeente Geertruidenberg 
T.a.v. de heffingsambtenaar       
Postbus 10.001      Vrijheidstraat 2 
4940 GA  RAAMSDONKSVEER   4941 DX  RAAMSDONKSVEER 
 
 
 
* Deze velden dienen verplicht ingevuld te worden. 


