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Waarom nu een aanslag

reinigingsrecht 20187

De reinigingsrechten worden achteraf in

rekening gebracht, omdat dan pas duidelijk is

hoeveel inzamelmiddelen u in de loop van het

jaar in bruikleen heeft gehad en hoe vaak u de

container voor restafval heeft aangeboden ter

lediging.

Wie betaalt reinigingsrechten?

Bedrijven, winkels e.d. moeten zelf de afvoer

van hun afval regelen. Hebt u afval dat

vergelijkbaar is aan huishoudelijk afval, dan

kan de gemeente het afval inzamelen.

Daarvoor betaalt u dan reinigingsrechten aan

de gemeente. Het reinigingsrecht wordt

opgelegd aan de gebruiker van een

bedrijfsruimte, waarbij één of meer

afvalcontainers van de gemeente zijn

geplaatst.

Heeft u inzamelmiddelen van de gemeente in

bruikleen, maar bied u geen afval aan, dan kan

het verstandig zijn om de inzamelmiddelen in

te leveren. U kunt daarvoor telefonisch bij de

gemeente een afspraak maken.

Vast bedrag per perceel

Indien u inzamelmiddelen van de gemeente in

bruikleen hebt voor uw bedrijf, dan bent u so-

wie-so een vast bedrag van € 88,96 per jaar

verschuldigd.

Aantal inzamelmiddelen

Op de 1e dag van elke maand wordt door de

gemeente bepaald hoeveel inzamelmiddelen

bij uw perceel geregistreerd staan. Voor elk

inzamelmiddel betaalt u € 2,50 per maand. Als

inzamelmiddel wordt geteld:

- elke container voor restafval (grijs deksel)

- elke container voor groente-, fruit of tuinafval

(groen deksel)

- een milieupas, die geschikt gemaakt is voor

het ontgrendelen van een (ondergrondse)

verzamelcontainer.

De verpakkingencontainer (oranje deksel) telt

niet mee!

Bijsluiter

Aanslag Reinigingsrechten

Kosten verwerking restafval

Voor het ontgrendelen en daarna openen van

de verzamelcontainer of voor het aanbieden

ter lediging van een container met grijs deksel

wordt per keer in reken\nüebracht: 

140 liter grijze container €4,80

240 liter grijze container €8,25

verzamelcontainer(30 liter) €1,02

 

Aan de hand van de chip in de container of het

milieupasnummer kan de gemeente zien hoe

vaak u de container heeft aangeboden. Daarbij

registreren we datum en tijdstip. Op de

aanslag wordt het aantal keren over het

afgelopen jaar vermeld en in rekening

gebracht.

Op https://portal.twentemilieu.nl/Diftar-Hvt kunt

u met behulp van postcode, huisnummer en

milieupasnummer nakijken wanneer u de

container heeft aangeboden of de

verzamelcontainer heeft geopend.

Heeft u de beschikking over DigiD of E-

herkenning dan kunt u deze informatie ook

raadplegen op de digitale belastingbalie van de

gemeente (www.hofvantwente.nl,

zoekargument Belastingbalie)

Voor het aanbieden ter lediging van de

containers met een groen of oranje deksel

hoeft u niets te betalen.

Overige kosten

Heeft u in het afgelopen halfjaar het aantal

containers of het formaat van een container

laten aanpassen, dan worden hiervoor kosten

in rekening gebracht. Hetzelfde geldt voor een

nieuwe milieupas.

 

  

Nieuwe milieupas €10,00

Het inleveren van 1 of 2 containers €10,00

Het omwisselen of brengen van een €25,00

container

BTW

Alle tarieven in deze bijsluiter zijn excl. 21%

BTW.

 



Digitale Belastingbalie

Via de website van de gemeente

(www.hofvantwente.nl) kunt u met uw DigiD of

E-herkenning inloggen op de digitale

belastingbalie.

Via de belastingbalie kunt u:

-  digitaal bezwaar tegen de aanslag indienen

- een machtiging tot automatische incasso

verlenen, wijzigen of intrekken

-  betaalhistorie op uw aanslag raadplegen

Betalen, kwijtschelding, bezwaar

maken, uitstel van betaling

m Hoe kan ik betalen?

Zonder automatische incasso moet de aanslag

in 2 termijnen betaald worden.

Met een machtiging tot automatische incasso

wordt het aanslagbedrag in maximaal 6

maandelijkse termijnen geïnd.

m Kwijtschelding

Voor reinigingsrechten wordt geen

kwijtschelding verleend

m Kan ik bezwaar maken?

Bent u het niet eens met een aanslag dan kunt

u binnen zes weken na dagtekening van het

aanslagbiljet bezwaar maken. Dit kan op

verschillende manieren:

1. Indien u de beschikking heeft over een

DigiD of E-herkenning kunt u via de digitale

weg bezwaar indienen middels de digitale

belastingbalie.

2. Daarnaast kunt u het bezwaarschrift ook

via de post indienen. Het bezwaarschrift

moet in ieder geval bevatten:

a. Uw naam en adres;

b. tegen welke aanslag(en) u bezwaar

maakt;

c. waarom u hiertegen bezwaar maakt;

d. dagtekening en ondertekening.

Het bezwaarschrift kunt u indienen bij:

de ambtenaar belast met de heffing

postbus 54

7470 AB GOOR.

m Uitstel van betaling

Het indienen van een bezwaarschrift schort uw

betalingsverplichting op. Indien u voor het

betwiste bedrag geen uitstel van betaling

wenst moet u dit aangeven bij uw

bezwaarschrift.

Informatie

Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen

via telefoonnummer 0547-85 85 85

Aan de inhoud van deze bijsluiter kunnen geen

rechten worden ontleend.


