Losser zonder afval
De aanslag afvalstoffenheffing komt eraan

Aanslagbiljet Gemee
ntelijke Belastingen
WOZ-Beschikking
Gemeente Losser

Hier ziet u wat u
betaalt voor het

In de laatste week van februari ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen van

aantal keren dat

A. Anslagbiljet
Belastingweg 74
7581 AC Losser

GBTwente. Als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid staat de aanslag digitaal voor
u klaar in uw berichtenbox. Anders ontvangt u de aanslag op uw deurmat.

u restafval

IncassantID:
NL00ABCD0123456789
MachtigingID:
12345

Wat staat er op de aanslag?

Kan ik kwijtschelding aanvragen?

Op deze gecombineerde aanslag ziet u de

Wanneer u onvoldoende inkomsten heeft,

kosten voor de onroerende zaakbelasting

kunt u onder voorwaarden kwijtschelding

(op basis van de WOZ-beschikking), de

aanvragen. Kijk voor de voorwaarden op

afvalstoffenheffing, rioolheffing en

www.gbtwente.nl. Wilt u kwijtschelding

eventuele hondenbelasting. U krijgt ook

aanvragen? Ga dan naar het digitaal loket

informatie over hoe u kunt betalen,

Mijn GBTwente op www.gbtwente.nl en

kwijtschelding kunt aanvragen of bezwaar

kies voor kwijtschelding aanvragen.

Aanslagnummer
Klantkenmerk
Dagtekening
Vervaldatum
Betaling:
28-02-2020
30-04-2020
U heeft ons gemachti
gd om het totaalbedrag
van deze aanslag in 10
schrijven. Het termijnbe
maandelijkse termijnen
drag van € 0,00 (dit bedrag
van uw rekening NL00ABC
De eerste termijn zal
in maart worden geïncasse kan door afronding afwijken) zal omstreek
D0123456789 af te
s de 28ste van de maand
nagekomen.
erd. Bovengenoemde
vervaldatum is van toepassin
worden geïncasseerd.
g indien de incassore
geling niet wordt
Omschrijving
Belastingweg 74 Losser
Belastingjaar
Tarief
RST 140 Liter
Aanslagbedrag
3 Ledigingen 140 liter
rest
01-01-2019 tot 01-01-202
0
2019

WOZ-Beschikking Eigenaar
en Gebruiker
WOZ-waarde = € 0
waardepeildatum 01-01-201
9

Hier ziet u hoe
vaak u restafval

0,00

€

0,00

2020

Onroerende zaakbelas
ting Eigenaar woning
OZB-waarde = € 0
01-01-2020 tot 01-01-202
1

2020

Afvalstoffenheffing vast
tarief
01-01-2020 tot 01-01-202
1

aanbood in 2019.

€

aanbood in 2019.

0,0000 %

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

2020

Voor het ter beschikki
ng hebben van een restconta
iner(s)
01-01-2020 tot 01-01-202
1

2020

0,00

Hier ziet u het
vaste basistarief

kunt maken. Op www.gbtwente.nl vindt u
het digitale loket Mijn GBTwente en een

Heeft u vragen over de belastingaanslag?

antwoord op veelgestelde vragen.

Neem dan contact op met de publieksbalie

voor 2020. Dit
Reeds opgelegd via voorlopig

e aanslag afvalstoffenheffing

van de gemeente Losser. Zij zijn bereikbaar

bedrag varieert

2019

€

Totaal bedrag
Bezoekadres
’t Lossers Hoes
Raadhuisplein 1
T (053) - 481 58 81

via het nummer 053 - 481 8383 of via

Postadres
GBTwente
Postbus 845
7550 AV Hengelo

Digitaal
www.gbtwente.nl
info@gbtwente.nl

Bankrekening
NL72BNGH028514122
8
t.n.v. Gemeentelijk
Belastingkantoor Twente
BICnr: BNGHNL2G

€

-0,00

0,00

Overige gegevens
BTWnr:
NL8197.54.444.B01

voor laagbouw,
hoogbouw en
recreatiewoningen.

www.losser.nl/contact.

Hoe kan ik zelf zien hoe vaak ik afval aanbied?
Voor het vaststellen van de afvalstoffenheffing

Containers aan huis hebben een chip. Gebruikers van ondergrondse containers

kijkt GBTwente naar het vaste basistarief en

hebben toegang met hun milieupas. De containerchips en de milieupas zijn

het variabele deel voor het aantal keren dat u

gekoppeld aan een woning. Elke keer als u de container aan straat zet of afval

in 2019 de grijze container aan straat zette of

in de ondergrondse restafvalcontainer gooit, wordt dat elektronisch

een vuilniszak naar de ondergrondse

geregistreerd. Met deze informatie berekent GBTwente elk jaar de hoogte van

restafvalcontainer bracht. Maar hoe kan ik

uw afvalstoffenheffing. U kunt op www.twentemilieu.nl/losser/inloggendiftar

zelf zien hoe vaak ik mijn afval aanbied?

ook zelf het hele jaar door bekijken hoe vaak u uw container aan de straat
zette of een vuilniszak wegbracht.

Tarieven 2020

Heeft u veel medisch afval in 2020?

Hieronder vindt u de tarieven voor het komende jaar:

Losserse huishoudens waar sprake is van een chronische ziekte met
veel onvermijdbaar medisch afval kunnen een tegemoetkoming

Vaste basistarieven:
Basistarief (Laagbouw)
Tarief voor het ter beschikking hebben van een
restafvalcontainer (140 of 240 liter)*
Tarief voor het ter beschikking hebben van een
2e gft-container (140 of 240 liter)*

aanvragen. Hun kosten lopen anders behoorlijk hoog op.
€ 141,72

De tegemoetkoming voor onvermijdbaar medisch afval kunt u met behulp
€ 30,- per jaar

van uw DigiD aanvragen via GBTwente. Aanvragen kan via het digitaal
loket Mijn GBTwente op www.gbtwente.nl. Kies voor medisch afval.

€ 30,- per jaar

Basistarief (Hoogbouw)

€ 131,80

Basistarief (Recreatiewoningen)

€ 71,40

* bedrag per container, voor restafval geldt een maximum van twee containers

Tarief per keer:

Voor de aanvraag van de tegemoetkoming heeft u een aankoopbon of
-overzicht nodig van de (online) apotheek waar u de materialen of
hulpmiddelen heeft aangeschaft. Op de bon dienen zowel uw naam, de
datum van aanschaf als het type aangeschafte materialen zichtbaar te
zijn. U kunt ook een verklaring van de huisarts uploaden.

gratis app van

Had u in 2019 de tegemoetkoming medisch afval?

Twente Milieu!

Grijze restafvalcontainer, 140 liter

€ 4,62

Dan wordt deze automatisch verlengd en hoeft u dus niets te doen. Er

Grijze restafvalcontainer, 240 liter

€ 7,93

vinden wel steekproeven plaats. Huishoudens die binnen de steekproef

Ondergrondse restafvalcontainer, 30 liter

€ 0,99

Groene gft-container, 140 liter of 240 liter

GRATIS

Verpakkingencontainer

GRATIS

Download nu de

• Vergeet nooit meer wanneer de

vallen ontvangen een brief van GBTwente. Aan hen wordt gevraagd

container aan straat mag door de

opnieuw een aankoopbon of –overzicht aan te leveren. Stuurt u niks op,

handige afvalkalender met

dan stopt uw tegemoetkoming. Had u in 2019 een tegemoetkoming
medisch afval, maar is uw situatie veranderd? Geef dit dan door aan het
GBTwente.

herinneringsfunctie;
• Zoek op welk afval in welke bak mag;
• Navigeer naar de dichtstbijzijnde
verzamelcontainers;
• Maak melding van een volle/defecte/

Waarom zijn de tarieven hoger dan vorig jaar?

vergeten container of illegale dump.

Doordat de verwerkings- en inzamelkosten zijn gestegen en de

Heeft u uw aanslag gemeente belastingen van 2019 helemaal betaald?

gemeente daarnaast minder vergoeding ontvangt voor bepaalde

Dan ontvangt u de tegemoetkoming via GBTwente terug op uw

afvalsoorten, zijn de tarieven hoger dan het afgelopen jaar. Voor

bankrekening. Heeft u nog een bedrag openstaan? Dan wordt de

afvalstoffenheffing geldt dat de inkomsten altijd gelijk zijn aan de

tegemoetkoming verrekend met het openstaand bedrag van uw aanslag

U kunt de app downloaden in de

uitgaven. De gemeente verdient dus niet op de afvalstoffenheffing.

gemeentelijke heffingen.

App- of Playstore op uw apparaat.

Beschikbaar voor smartphones en
tablets met iOS, Android of Windows.

Meer informatie over afval scheiden?
Kijk op www.twentemilieu.nl of schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief op www.twentemilieu.nl/nieuwsbrief

