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Dagtekening 
30 september 2017 

Vervaldatum 
11 november 2017 

Aanslagnummer 
21408023 

BSN 
379949313 

Beste 

Wij maken uw afvalwater schoon en zorgen ervoor dat het water in uw omgeving 
schoon blijft. Ook letten we erop dat het water niet te hoog of te laag staat. En 
houden we dijken veilig. U betaalt hiervoor waterschapsbelasting. Deze jaarlijkse 
belasting verschilt per inwoner. Hieronder ziet u hoeveel u betaalt voor: 
Funenpark 52 1018AK Amsterdam. Op de achterkant vindt u een uitgebreide 
uitleg over deze aanslag. 

Uw waterschapsbelasting 2017 Hoe kunt u betalen? 

Zuiveringsheffing woonruimte 
Penode 21-08-2017 tot 01-01-2018 
Woont u alleen. dan betaalt u 1 
vervuilmqseenheid 

1x€52,65 € 19, 18 • Veel van onze klanten regelen hun 
zaken online. Ga naar 
www.waternet.nl/betalen en betaal 
eenvoudig in 1 of 8 termijn(en). 

Totaal + € 19,18 

Zou u alstublieft uw rekening voor de vervaldatum van 11 november 2017 
willen betalen? Op deze manier werken we samen aan onder andere 
schoon water en het voorkomen van wateroverlast in uw woongebied. 
Alvast bedankt voor uw medewerking. Betaalt u niet op tijd? Dan ontvangt 
u een aanmaning. Dit kost u extra geld. Hebt u nog vragen of wilt u meer 
informatie? Kijk dan op www.waternet.nl/aanslag. 

• Of maak het bedrag over op 
rekeningnummer: 
NL97 NWAB 0636 7503 10 t.n.v. 
Waternet/AGV. Vergeet niet uw 
betalingskenmerk te vermelden: 
7000 0000 2140 8023 

Post digitaal ontvangen? 
• Meld u aan op MijnOverheid.nl 

Met vriendelijke groet, 

Ingrid de Boer - de Wolf 
Ambtenaar belast met de heffing van 
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 

Zie achterkant --- 

O waterschap 
amstel gooi en vecht 

Korte Ouderkerkerdijk 7 
Amsterdam 

Postbus 94127 
1090 GC Amsterdam 

KvK 41216593 
BTW NL805224014801 

waternet.nl 



Toelichting op uw waterschapsbelasting 

Zuiveringsheffing 
iedereen gebruikt water. Wanneer u afwast, onder 
de douche staat of de wc doortrekt vervuilt het 
water. Met de opbrengsten van de zuiveringsheffing 
zorgen wij ervoor dat dit water weer schoon in het 
oppervlaktewater komt. Het bedrag dat u betaalt 
wordt berekend op basil van vervuilingseenheden 
(ve). 

Understanding your bill 
You receive your water authority tax assessment 
once a year. This tax helps the Public Water 
Authority Amstel, Gooi and Vecht to manage the 
water cycle. We would be happy to help you to 
understand your assessment. You can find more 
information on www.waternet.nl/taxassessment. 

• Vervuilingseenheden (ve) 
Een ve is de gemiddelde vervuiling van 1 persoon 
per jaar. leder huishouden betaalt voor 3 ve. 
Behalve als u alleen staat ingeschreven. Dan 
betaalt u voor 1 ve. Dit staat zo in de wet. 

Verhuizen 
Als u verhuist, krijgen wij uw verhuizing door van uw 
gemeente. Als het nodig is, passen wij uw aanslag 
automatisch aan. U hoeft hiervoor niets te doen. 
Kijk voor meer informatie op 
www.waternet.nl/aanslag. 

Kwijtschelding 
U kunt kwijtschelding aanvragen bij uw gemeente. 
Als u al kwijtschelding hebt aangevraagd voor uw 
gemeentelijke belastingen hoeft u voorlopig niets te 
doen. Wij krijgen de beslissing automatisch door 
van uw gemeente. Kijk voor meer informatie op 
www.waternet.nl/kwijtschelding. 

Bezwaar maken 
U kunt bezwaar maken tegen deze aanslag 
waterschapsbelasting. Uw bezwaar moet binnen 6 
weken na dagtekening zijn verzonden aan de 
ambtenaar belast met de heffing van Waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht. Kijk voor meer informatie op 
www. waternet. n 1/bezwaa r. 

Deze aanslag wordt opgelegd door de ambtenaar 
belast met de heffing van Waterschap Amstel, Gooi 
en Vecht en is gebaseerd op: 
- Verordening Zuiveringsheffing Amstel, Gooi en 
Vecht 



Antwoordkaart bij de 
aanslag waterschapslasten 

Let op: 
Gebruik een zwarte of blauwe pen en vul 
meerkeuzehokjes zo in • en niet zo [2<;l 
Teksten buiten de invulvakken worden niet 
verwerkt! 

O waterschap 
amstel gooi en vecht 
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453.3465.01 

IBAN REKENINGNUMMER 

I ·-·- _. - 
Uw rekeningnummer is bij ons niet bekend 
Vul hierboven het juiste rekeningnummer in. 

BIC 

Indien u een buitenlands rekeningnummer heeft 
vul dan hierboven uw BIC nummer in. 

Uw gegevens 
21408023 

S. Baek 
Funenpark 52 
1018 AK Amsterdam 

Automatische afschrijving? 
U kunt automatische incasso aanvragen door deze 
antwoordkaart in een gesloten envelop op te sturen naar: 

Waternet, Antwoordnummer 30, 8200 VB Lelystad. 
Een postzegel is niet nodig. 

Ik wil in 1 termijn betalen 
Ik wil in 8 termijnen betalen 
(het minimale bedrag is€ 5,- per termijn) 

Ondertekening 

Indien u gebruik maakt van de antwoordkaart stuur deze 
dan vóór 14-10-2017 terug. 


