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Wijziging IBAN voor automatische incasso
Een nieuw bankrekeningnummer doorgeven voor gespreid betalen
Belastingjaar

2020

Aanslagnummer
Waardepeildatum

Dagtekening

29-02-2020

Laatste vervaldag 31-12-2020
Betaaltermijnen

01-01-2019

10

Klantnummer

Uw bankrekeningnummer (IBAN) wijzigen

Betreft
Gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking
• Stuur een afbeelding van een recent rekeningafschrift mee waarop
• Als u toestemming hebt gegeven om uw gemeentelijke
belastingen in termijnen te betalen, dan hebben wij een geldig
uw naam en uw rekeningnummer staan. De overige informatie
mag u uiteraard wegstrepen. U mag ook een screenshot van uw
bankrekeningnummer nodig
app voor bankieren bijvoegen
• Is uw IBAN gewijzigd? Gebruik dan dit formulier om uw nieuwe
rekeningnummer
door te geven
Omschrijving
Periode
Grondslag
Soort
Bedrag
•B
 etaal nooit de aanslag van een ander, alleen voor uzelf. U kunt
ADRES
0101-3112
€ 160.000en opsturen
BESE
Invullen
alleen een
wijziging voor de IBAN doorgeven als de bijbehorende
• Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier plus een kopie
aanslag op uw naam staat en het bankrekeningnummer van u is
ADRES
0101-3112
€ 160.000
OZBE
€ 174,24
van een recent afschrift naar GBD, Postbus 619, 3300 AP Dordrecht
• I s er iets anders gewijzigd in uw situatie, zoals een verhuizing?
•Basistarief
Liever digitaal uw nieuwe rekeningnummer
0101-3112
RIOE doorgeven?
€ 102,81
Of staatADRES
er volgens u een verkeerde naam op de aanslag?
Ga dan naar belastingbalie.drechtsteden.nl (DigiD nodig)
Neem dan contact met ons op T 14 078
ADRES
0101-3112
Basistarief
RIOP
€ 91,56
ADRES

0101-3112

Basistarief

AFV

€ 286,32
€ 654,93

Totaal te betalen

Uw gegevens
Naam
BSN

Aanslagnummer

Gegevens over uw IBAN (bankrekeningnummer)
Oude IBAN
Naam bank

Nieuwe IBAN
Naam bank

Betalingsinformatie

U heeft voor de inning van de gemeentelijke belastingen een machtiging verleend. Deze machtiging
is in de belastingadministratie bekend onder 00000. Het openstaande bedrag van € 654,93 wordt
vanaf volgende maand maandelijks in 10 gelijke termijnen van rekening NL78ABNA00
Uw ondertekening
00000000000 op de laatste werkdag van de maand afgeschreven. De eerste termijn zal op de één
na laatste werkdag worden afgeschreven.
Datum

Handtekening

GBD is onderdeel van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden. GBD heft en int gemeentelijke belastingen en voert de Wet WOZ uit voor de gemeenten Dordrecht,
Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

