
 

 
 

 
BELASTINGEN 

 
Als huurder ben je zelf verantwoordelijk voor het betalen van de gemeentelijke belastingen. Op de site 

van jouw gemeente vind je alle informatie hierover. 

AMERSFOORT 

Wil je alles weten over welke belastingen je moet betalen, en waar je kwijtschelding voor kan 

ontvangen, ga dan naar: https://www.amersfoort.nl/belastingen-1.htm 

Gemeentelijke belastingen betalen  
Op het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen staat welke bedragen u moet betalen en 
wanneer het geld betaald moet zijn. Hier vind je alle over: 

- Termijnen 
- Hoe betalen? 
- Moeite met betalen 
- Als u niet op tijd  betaalt 
- Rekeningnummer wijzigen voor automatisch incasso 

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen  
Bent u niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Als u een laag netto-inkomen heeft 
(op bijstandsniveau) en geen of weinig eigen vermogen, kunt u een verzoek om kwijtschelding doen. 
Kwijtschelding is alleen mogelijk voor de volgende gemeentelijke belastingen:  

- onroerende-zaakbelasting 
- rioolheffingen 
- afvalstoffenheffing 
- hondenbelasting (voor maximaal één hond) 

Hier vind je alles over: 

- Kwijtschelding aanvragen 
- Nodig bij uw aanvraag 
- Wanneer kwijtschelding 
- Aftrek kosten kinderopvang 
- Hulp bij uw aanvraag 
- Automatisch kwijtschelding 
- Uitstel van betaling 
- DigiD 
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DE WONING 
 

- Keuken apparatuur 
Koelkast  
Inductiekookplaat met 4 pitten 
Afzuigkap 
Magnetron 
 

- Pannen;  
Let op dat er speciale pannen te koop zijn voor inductiekookplaten. Niet alle pannen zijn 
geschikt voor inductie. 
 

- WC Sanibroyeur: 

NIET in de WC te werpen: watten, maandverbanden, tampons, vochtige toiletdoekjes, 
keukenpapier, condooms maar ook harde voorwerpen, metalen en houten of plastic 
voorwerpen. Ook oplosmiddelen, zuren of andere chemische middelen kunnen het apparaat 
aantasten en zullen niet onder de garantie vallen 
 

- Meterkast;  
Toegankelijk voor technisch beheerder en technische dienst 
 

- Rookmelders;  
Deze zijn standaard geleverd, wel moet de huurder zelf de batterijen vervangen 
 

- Sleutels:  
3 sleutels van de woonruimte, ook voor meterkast. 
1 druppel voor de centrale entree 
1 brievenbussleutel 
 

- Internet 
Internet kan alleen collectief via Kwintes afgenomen worden. Het is niet mogelijk om 
individueel internet aan te vragen 
 

- Vaste telefonie 
Vaste telefonie is niet mogelijk  
 

- Televisie 
Televisie kan via internet bekeken worden (zelf apart abonnement afsluiten) of via digitenne 
via Kwintes. 


