
 

 

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 

Postbus 1141 

2302 BC Leiden 

Nederland 
 

Incassant-ID   NL83ZZZ273775460000 

Kenmerk machtiging  wordt toegekend bij bevestiging 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: 

 de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) om doorlopend incasso-opdrachten te sturen 
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en 

 uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 
de BSGR 

 

Persoonsgegevens 

Subjectnummer   _________________________________________________________ 

Naam en voorletter(s)  _________________________________________________________ 

Straat en huisnummer  _________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats  _________________________________________________________ 

Land    _________________________________________________________ 

IBAN (rekeningnummer) _________________________________________________________ 

 

Aantal termijnen  ______________  (maximaal 8 termijnen) 

Voorkeur incassodatum  ______________  (dag van de maand) 

    (als  u geen keuze opgeeft, wordt de standaard incasso van 8 termijnen op of omstreeks 

de laatste werkdag van de maand gehanteerd) 

 

E-mailadres   _________________________________________________________ 

Telefoonnummer  _________________________________________________________ 

 

 

Ondertekening 

Plaats en datum      Handtekening 

 

____________________________________  ______________________________________ 

Stuur het ondertekende formulier in een voldoende gefrankeerde, gesloten envelop naar 
BSGR, Postbus 1141, 2302 BC Leiden 
 

 

Contactgegevens 

Om onze dienstverlening naar u te verbeteren, willen wij graag uw telefoonnummer en e-mailadres registreren. Uw 
gegevens worden niet aan derden verstrekt. Aanslagbiljetten en andere officiële beschikkingen ontvangt u uitsluitend 
per post of via de Berichtenbox in MijnOverheid. 

□  Ja, ik geef de BSGR toestemming om mij via email en/of telefonisch te benaderen voor het verkrijgen van 

         informatie over mijn belastingen bij de BSGR. 

Machtiging 

doorlopende SEPA-incasso 



TOELICHTING DOORLOPENDE SEPA INCASSO 

 

Met een doorlopende SEPA-incasso machtigt u de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) om 

aanslagbedragen periodiek van uw rekening af te schrijven. Dat is makkelijk, want u betaalt altijd op tijd, zonder dat u 

er omkijken naar heeft. Een doorlopende SEPA-incasso is persoonsgebonden. De machtiging geldt voor alle 

aanslagen die door de BSGR op uw naam worden gesteld. Het IBAN wordt ook gebruikt voor eventuele 

terugstortingen. 

 

Termijnen 

Het aantal maandelijkse termijnen waarin het aanslagbedrag wordt afgeschreven, is afhankelijk van de hoogte van 

het aanslagbedrag. Is het bedrag van de aanslag tussen de € 75 en € 5.000, dan wordt de aanslag in maximaal acht 

gelijke termijnen van uw rekening afgeschreven als u dat direct na de aanslagoplegging heeft aangevraagd. Wanneer 

u later een incasso heeft aangevraagd, dan zal de incasso over de resterende termijnen lopen. 

Als de aanslag minder is dan € 75 of meer dan € 5.000 wordt deze in twee gelijke termijnen afgeschreven, of in één 

termijn als u dit heeft aangegeven. 

 

Er zijn enkele uitzonderingen: het variabele deel van de aanslag afvalstoffenheffing Zoeterwoude (Diftar) wordt 

afgeschreven in twee gelijke termijnen. Aanslagen precariobelasting, toeristenbelasting, marktgelden, haven- en 

bruggelden, reinigingsrechten en begraafrechten worden in één termijn afgeschreven. Leges en parkeerbelasting 

kunnen niet automatisch geïncasseerd worden; hierbij moet u zelf voor de betaling zorgen. Dat kan via de 

meegestuurde acceptgirokaart, iDEAL (via MijnBSGR op www.bsgr.nl), overschrijving of betaling via pin aan de balie 

op ons kantoor.  

 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen worden aan het einde van de maand gedaan of omstreeks de datum die u zelf aan ons heeft 

opgegeven. De eerste afschrijving is in de maand na de dagtekening van de aanslag. Als u het niet eens bent met 

deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw 

bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 

Wijzigen 

U kunt uw rekeningnummer en voorkeuren wijzigen via MijnBSGR op www.bsgr.nl, of schriftelijk aan ons doorgeven. 

U krijgt een schriftelijke bevestiging van de wijziging. 

 

Beëindigen 

Wilt u niet langer gebruikmaken van doorlopende SEPA-incasso? U kunt de incasso stopzetten via MijnBSGR op 

www.bsgr.nl, of schriftelijk aan ons doorgeven. U krijgt een schriftelijke bevestiging van de beëindiging. Als er nog 

een aanslagbedrag openstaat, moet u zelf zorgen voor de betaling hiervan. 


