
Door u te betalen:
504,86 euro

Betaal deze aanslag in twee delen:

   252,43 euro vóór 31-03-2022
   252,43 euro vóór 30-04-2022

Betaal op tijd. Daarmee voorkomt u extra kosten.

Maak het bedrag over naar het rekeningnummer
van BsGW: NL 18 INGB 0002120407.
Vermeld het betalingskenmerk 8000 0011 1135 7206
bij uw betaling.

Uw aanslag in ’t kort
Bedragen in euro's

Uw gemeentelijke belastingen
afvalstoffenheffing 328,53
rioolheffing gebruiker 52,23

Uw waterschapsbelastingen
watersysteemheffing
ingezetenen

68,08

zuiveringsheffing woning 56,02

Op de achterzijde leest u hoe elke belasting is
opgebouwd en berekend.

Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen
Limburg

H.H.G. Smeets
Ruttensingel 124
6214 ST Maastricht
6214ST124

Postbus 1271
6040 KG Roermond

Klantnummer 671255

Aanslagnummer 1111357206

Belastingjaar 2022

Dagtekening 04-02-2022

Eerste vervaldatum 31-03-2022

Laatste vervaldatum 30-04-2022

Dit is uw aanslagbiljet voor gemeentelijke
belastingen en waterschapsbelastingen.

Vragen over uw aanslagbiljet?
Kijk op www.bsgw.nl. Of bel 088 - 8420 420
(maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur).
For more information about this tax assessment in
English, please visit www.bsgw.nl. Beschikking WOZ-waarde 2022

Peildatum: 01-01-2021
Ruttensingel 124 , 6214 ST Maastricht
WOZ-waarde: 145.000 euro

BsGW stuurt u dit aanslagbiljet namens

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen is een zelfstandig samenwerkingsverband van 29 Limburgse gemeenten en
het Waterschap Limburg. BsGW voert namens deze deelnemers de heffing en inning van lokale belastingen uit. Ook stelt BsGW in de
deelnemende gemeenten de WOZ-waarden vast.
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Beschikking WOZ-waarde 2022

Betreft WOZ-objectnummer toestandspeildatum waardepeildatum bedragen in euro
WOZ-waarde

Ruttensingel 124 , 6214 ST Maastricht betreft
gebruiker

093500043412 01-01-2021 01-01-2021  145.000

Via Mijn BsGW op www.bsgw.nl kunt u het taxatieverslag raadplegen. Hier leest u hoe we de WOZ-waarde van uw woning of pand hebben
berekend.

Uw aanslag gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen

Soort belasting Tijdstip/Tijdvak Heffingsmaatstaf Tarief Bedragen in
euro’s

Betreft gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen voor: Ruttensingel 124 , 6214 ST Maastricht

afvalstoffenheffing 01-01 t/m 31-12-2022 vast bedrag 328,53 328,53

rioolheffing gebruiker 01-01 t/m 31-12-2022 1m3 t/m 499m3 52,23

watersysteemheffing ingezetenen 01-01 t/m 31-12-2022 vast bedrag 68,08 68,08

zuiveringsheffing woning 01-01 t/m 31-12-2022 Eenpersoonshuishouden 56,02 56,02
 

Totaal te betalen bedrag 504,86



Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen
Limburg

Hoe kunt u betalen?

U kunt uw aanslag betalen via een eigen
betaalopdracht. De datums waarop u de aanslag moet
betalen vindt u op de eerste pagina van dit
aanslagbiljet. Hier vindt u ook de bedragen en het
betalingskenmerk dat u kunt gebruiken.

Betaalt u liever in meer termijnen?
Kies dan voor automatische incasso. U betaalt het
aanslagbedrag dan automatisch verspreid over het
hele jaar. Toestemming voor automatische incasso
geeft u eenvoudig af via Mijn BsGW op www.bsgw.nl.
Op www.bsgw.nl vindt u meer informatie over het
betalen via automatische incasso.

Betalingsregeling
Is betalen via automatische incasso voor u niet
mogelijk? En wilt u wel graag in termijnen betalen?
Neem dan contact met ons op voor het treffen van een
betalingsregeling. Dit kan via Mijn BsGW op
www.bsgw.nl of telefonisch.

TWIJFELT U OVER UW
WOZ-WAARDE?

Bel met uw taxateur op 088-8420420. Wij luisteren
graag naar u. Uw taxateur geeft antwoord op al uw
vragen over de WOZ. En geeft u graag meer uitleg om
uw WOZ-waarde te begrijpen. WOZ waarde onjuist?
Dan passen wij dit direct en gratis aan. Nog steeds niet
eens? Maak eenvoudig gratis bezwaar via Mijn BsGW
op www.bsgw.nl of gebruik de  QR-code hierboven.

Bent u het niet eens met uw aanslag?

U maakt via Mijn BsGW op www.bsgw.nl eenvoudig en
zonder kosten bezwaar tegen deze aanslag.
Bijvoorbeeld als u het niet eens bent met de
WOZ-waarde of als een van de aanslagregels niet
klopt. Bezwaar maken is mogelijk tot 18 maart 2022.
Na het indienen van een bezwaarschrift heeft u geen
uitstel van betaling. U kunt hier in uw bezwaarschrift
wel om vragen. Het is ook mogelijk om uw
bezwaarschrift per post op te sturen.

Wat kunt u doen als u het
aanslagbedrag niet kan betalen?

Het is mogelijk om voor bepaalde belastingen
kwijtschelding te krijgen. Dit is afhankelijk van de
hoogte van uw inkomen en uw vermogen (bijvoorbeeld
uw banksaldo of een eigen auto). Meer informatie over
de voorwaarden voor kwijtschelding vindt u op
www.bsgw.nl. Hier kunt u ook digitaal een verzoek om
kwijtschelding indienen.

Is er iets gewijzigd in uw situatie?

Bent u verhuisd of is er iets veranderd binnen uw gezin
of uw bedrijf? Of gaat u binnenkort verhuizen? Dit kan
gevolgen hebben voor de hoogte van uw aanslag. Vaak
ontvangen we over een verhuizing al bericht van uw
gemeente of van de Kamer van Koophandel. En hoeft u
hiervoor dus zelf niets te doen. Meer informatie
hierover vindt u op www.bsgw.nl.


