Meije
- aantekenen
BSGR
Postbus 1141
2302 BC LEIDEN

, 2013

betreft: bezwaar tegen de waardebeschikking WOZ belastingjaar 2013
pand Meije
aanslag nr dagtekening 28-02-2013

Geachte heer, mevrouw,
Bij deze maak ik bezwaar tegen de bovenvermelde waardebeschikking ingevolge de WOZ.
Makelaar en taxateur van makelaardij te heeft op mijn verzoek het pand bezocht en
getaxeerd.
Hij heeft daarvan een rapport uitgebracht, gedateerd , dat u hierbij aantreft.
De daarin vermelde opmerkingen van de taxateur aangaande bijzonderheden die van invloed
zijn op de waarde zijn juist, hebben mijn instemming, maak ik tot de mijne en vormen mijn
motivering voor dit bezwaarschrift. U gelieve die wel als hier ingelast te beschouwen.
Ik verzoek u daarom de waardebeschikking waartegen dit bezwaarschrift zich richt te herzien,
danwel te vernietigen en voor het belastingjaar 2013 vast te stellen een waarde van € voor
Meije . Wilt u de belastingaanslagen vervolgens navenant verminderen?
Graag zie ik een bericht van ontvangst en uw reactie op mijn bezwaarschrift van u tegemoet.
Indien u voornemens mocht zijn mijn bezwaar geheel of gedeeltelijk af te wijzen dan wil ik
graag tevoren met mijn adviseur door u gehoord worden.

Met vriendelijke groet,
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Opmerkingen:
1) De brief is opgemaakt in versie 1997-2003 van het tekstverwerkingsprogramma Word
(extensie .doc in plaats van .docx) (compabiliteitwsmodus)
2) Met de functietoets F11 navigeert u door de modelbrief en kunt u gegevens invullen;
wat u intypt schrijft over de aanwijzing heen (u hoeft dan dus niet te “deleten”)
3) U bent natuurlijk niet verplicht om een taxatie te laten verrichten. U zult dan wel zelf
argumenten aan moeten voeren en in de brief op moeten nemen
4) Stuur desgewenst het reactieformulier van BSGR mee
5) Aantekenen van de brief is natuurlijk niet verplicht, maar wordt aangeraden. U heeft
dan een bewijs van verzenden. Post NL schrijft er op haar website onder meer het
volgende over:
“Geef de post die u Aangetekend wilt versturen af bij het postkantoor bij u in de buurt. Bij de
balie krijgt u een verzendbewijs. De zending kunt u eventueel thuis al voorzien van een
barcodesticker, maar u kunt uw zending ook bij een Postkantoor verzendklaar laten maken.
Aangetekende-zegels
Om uw post snel en gemakkelijk Aangetekend te kunnen versturen, zijn er speciale prepaid
'aangetekende-zegels' verkrijgbaar..
Maximale gewichten en formaten
Maximum formaat: 38 x 26,5 x 3,2 cm
Maximum gewicht: 2 kg
Track & Trace
U volgt uw post online met Track & Trace
Bezorging
Aangetekende post bezorgt PostNL van maandag tot en met zaterdag. PostNL streeft ernaar
om uw aangetekende post de volgende werkdag te bezorgen, maar we kunnen geen garanties
geven. Een aangetekende zending overhandigen we pas nadat de geadresseerde voor
ontvangst heeft getekend. Dat is handtekening voor ontvangst. De aanvullende dienst
handtekening retour vervalt. PostNL is bezig met de ontwikkeling van een systeem voor
gedigitaliseerde handtekeningen.”

