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Verzoek indienen bij: Gemeente Rheden 

 Afdeling Inwonerszaken/Belastingen 

 Postbus 9110 

 6994 ZJ  De Steeg 

 

VERZOEK OM EEN BETALINGSREGELING 

 

Inlichtingen: 

- Inwonerszaken, telefoonnummer (026) 49 76 911. 

 

Voordat de invorderingsambtenaar een beslissing kan nemen op uw verzoek om een betalingsregeling, 

dient u alle vragen te beantwoorden. 

Het niet verstrekken van de gevraagde inlichtingen en het niet overleggen van het bewijsstuk van uw 

inkomen en/of dat van uw partner kan tot gevolg hebben dat uw verzoek om die reden wordt 

afgewezen. 

Stuurt u het formulier binnen drie werkdagen retour. 

 

 

Ondergetekende :   

Burgerservicenummer :   

Adres :   

Postcode en woonplaats :   

 

 

Verzoekt voor de navolgende belastingaanslag een betalingsregeling 

Aanslagnummer :   

Bedrag :   

 
Hebt u een machtiging tot automatische incasso verleend en zijn er twee termijnen van uw 

automatische incasso gestorneerd? Dan moet u de aanslag in een keer betalen. Als uw financiële 
situatie niet toereikend is, kunt u een betalingsregeling aanvragen. Komt de gemeente tegemoet aan 
uw verzoek, dan kunt u de aanslag in maximaal drie termijnen betalen. 

 

 

U verzoekt een betalingsregeling in  aantal termijnen :   

 Ingangsdatum :   

 Bedrag : €   (per week/per maand) 

 

Wat is uw geboortedatum :   

 

Hoe is de samenstelling van uw gezin of huishouding? :   

 

Waar bestaat uw inkomen uit? 0 Loon 0 Uitkering 

0 Overige inkomsten  

(bijv. alimentatie, inkomsten uit eigen bedrijf etc.) 
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Hoeveel ontvangt u netto?  €     

Kopie van salarisstrook/uitkeringsbewijs bij dit verzoek inleveren. 

 

Van wie ontvangt u dit?   

 

Waar bestaat het inkomen van uw partner uit? 0 Loon 0 Uitkering 0 Geen inkomsten 

0 Overige inkomsten  

(bijv. alimentatie, inkomsten uit eigen bedrijf etc.) 

 
Hoeveel ontvangt hij/zij  netto?  €     

Kopie van salarisstrook/uitkeringsbewijs bij dit verzoek inleveren. 

 

Hypotheekrente per jaar  : €   

 

Netto huur per maand   : €   (incl. huursubsidie/woonkostentoeslag) 

 

Premie Ziekenfonds   : €   

 

Premie Ziektekostenverzekering : €   

 

 

Door welke bijzondere oorzaken kunt u de betreffende belastingaanslag(en) niet tijdig betalen? 

  

  

  

 

Heeft u momenteel andere schulden? 0 Ja 0 Nee 

Zo ja, is daarvoor ook een betalingsregeling getroffen? 0 Ja 0 Nee 

 

Om welk bedrag gaat het per maand? €   

 

Bij welke instantie?   :   

 

Is er binnenkort een wijziging van uw financiële toestand te verwachten? 0 Ja 0 Nee 

 

Telefoonnummer   :   

(Post)bankrekeningnummer  :   

 

Eventuele opmerkingen of nadere toelichting op de vragen: 

  

  

  

 

 

Plaats :   

Datum :   

 

 

 

Handtekening :   


