Bezwaar maken WOZ.
U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de WOZ beschikking:
U kunt het aan óns overlaten:
- Het snelst en zodat u zeker binnen de 6 weken termijn zit dat u bezwaar kúnt maken, is om het
beschikkingsnummer, datum van de beschikking aan ons mee te geven als we bij u aan de deur
komen vanwege het zwartboek en de enquête/goed-maak-actie van Vestia. Wij zorgen dan
voor inlevering van uw bezwaar bij de gemeente.
U kunt het zelf doen:
- Informeel, door te bellen naar de gemeente Bergeijk óf het reactieformulier op de website van
de gemeente Bergeijk in te vullen. De gemeente probeert dan inwoners, uiterlijk binnen zes
weken na dagtekening van de aanslag, antwoord te geven. Eventuele wijzigingen zullen dan
gelijk worden verwerkt. Mocht het bezwaar te complex zijn om direct opgelost te worden, dan zal
de gemeente helpen met het indienen van een formeel bezwaarschrift.
- Formeel bezwaar maken kan natuurlijk ook, binnen zes weken na dagtekening van de aanslag.
Dat kunt u doen middels het formulier bezwaar maken WOZ welke ook te downloaden is van
onze website (bewonerscommissie Bergeijk). Wij denken dat het zichzelf wijst om dit in te vullen.
Vind u het moeilijk of komt u er niet uit dan helpen we u graag bij het invullen, doordeweeks van
16.00u-21.00u. met enige respijt tussen 17u-18u vanwege etenstijd. Dit formulier levert u in bij de
gemeente. Onderaan staat het adres, maar u kunt het ook bij de gemeente in de brievenbus
doen.
- Het is ook mogelijk een gespecialiseerd bedrijf bezwaar te laten maken. Dat is vaak niet eens
nodig. Het leidt bij de gemeente ook tot hogere kosten om uw bezwaar dan te behandelen.
Tenslotte ! Wilt u bezwaar maken dan moet dat binnen 6 weken na de dagtekening van de
aanslag WOZ. Indienen dient te gebeuren aan de heffingsambtenaar gemeentelijke belastingen,
Postbus 10.000, 5570 GA te Bergeijk. Formeel bezwaar moet dus schriftelijk via het formulier
bezwaar worden gemaakt.

