
Herikerbergweg 290 
1101 CT Amsterdam 

Postbus 23475 
1100 DZ Amsterdam 
Tel. 020 255 4800 
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Gemeente 
Amsterdam 
Gecombineerde aanslag 

Biljetnummer 39946054 Betaaltermijnen 2 
Belastingjaar 2016 Eerste vervaldag 31-01-2017 
Dagtekening 31-12-2016 Laatste vervaldag 28-02-2017 
Betalingskenmerk 2000 0000 3994 6054 !Totaal te betalen € 39,17 

Aanslag 
nummer 

De inspecteur van Belastingen van de gemeente Amsterdam heeft u de volgende 
aanslag( en) opgelegd. 

Bijgesloten ontvangt u acceptgiro's voor de betaling van het verschuldigde belastingbedrag. 

Jacques Veltmanstraat 681 (In aanbouw) 

Belastingsoort Tijdvak Grondslag/ 
waarde 

Bedrag 

116863583 afvalstoffenheffing (particulieren) 28-10 t/m 31-12 eenpersoonshuishouden € 39,17 
Als u afvalstoffenheffing betaalt, is dat niet alleen voor de kosten van afvalinzameling en -verwerking. In het jaarbedrag 
afvalstoffenheffing zit per huishouden ook een bedrag van 56 euro voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing voor 
Amsterdammers met een inkomen op bijstandsnive_a_u_. _ _ 

Lees voor meer informatie het bijgevoegde Amsterdamse Belastingnieuws of kijk op www.amsterdam.nl/belastingen. 
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Gemeente Amsterdam 
Belastingen 

Biljetnummer 
Belastingjaar 
Dagtekening 

39946054 
2016 
31-12-2016 

Betalingskenmerk 2000 0000 3994 6054 

Betaaltermijnen 2 
Eerste vervaldag 31-01-2017 
Laatste vervaldag 28-02-2017 
Totaalbedrag € 39, 17 
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Betaling aanslagbiljet 
Totaal te betalen:€ 39,17 

Dit blad bevat twee acceptgiro's voor de betaling van het totale aanslagbedrag. 

U kunt op twee manieren betalen: 
- Betaal het totale bedrag ineens: gebruik dan één van de twee acceptgiro's, de andere kunt u weggooien. Betaal 
uiterlijk op de hierboven genoemde eerste vervaldag. 

- Betaal het totale bedrag in twee gelijke termijnen: gebruik dan beide acceptgiro's. Betaal de eerste termijn uiterlijk 
op bovengenoemde eerste vervaldag, en de tweede termijn uiterlijk op bovengenoemde laatste vervaldag. 

Gebruik deze acceptgiro's: er staan belangrijke gegevens op voor onze administratie. Andere formulieren leveren 
vertraging op en vergroten de kans op vergissingen. U kunt de acceptgiro's niet gebruiken voor het betalen van 
andere belastingen. Mocht u één of beide formulieren kwijtraken, dan blijft u verplicht het belastingbedrag te betalen. 

Is u rekeningnummer onjuist ingevuld? Stuur ons dan een schriftelijk verzoek om dit te wijzigen (adres: zie voorzijde 
aanslagbiljet). In dit geval moet u de aanslag op een andere manier betalen. Bijvoorbeeld via telebankieren of met 
uw eigen overschrijvingskaarten. Vermeld altijd het betalingskenmerk van de aanslag. 
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Combi aanslag 
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I Aanslagbiljet Gecombineerde aanslag 

Bij electronische betaling onderstaand kenmerk overnemen a.u.b. 
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formulier met blauwe of zwarte inkt invul I, 

bij betaling uw IBAN invullen 

zi1r alle ~ ,1, ub .. _.:en ingevuld 
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rekening op rekening 

NL72INGB0004585272 
Belastingen 
Gemeente Amsterdam----------------,----,--;-:---,,-,-,--,-,----------------;;;;;;;;;;:~:;------------- 

van 
NL72INGB0004585272 
Belastingen 
Gemeente Amsterdam 

S837 
D005 

© Acceptgiro B.V. 

nadruk verboden 

JX! betalin_gskenmerk 
de ruimte hieronder niet beschrijven 
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niet vouwen 
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