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BIC BBRUBEBBOT

Onroerende voorheffing(2014) - Artikelnr : i4207874SB37
De interesten tot en met 2810212015

Dossier: VL002444
Gestructureerde mededeling : +++300/001 4154597+++
Ref. Vlabel: 15VL08351 - 81001409í233

VERIMMOBAN
Dikke Linde (Oph) 10
3640 KtNROOI

AANMANING TOT BETALEN

Maaseik, 1810212015

Geachte Mevrouw, Mijnheer,

Door de Vlaamse Belast ingsdienst ben ik gelast met de invordering van volgende sommen

1362,51  €
47,58  €

Subtotaal :

Aanmaning Vlabel : 1810212015
Inningsrecht :

1410 ,09  €

20,73 €
17 ,06  €

Totaal : 1447,88 €

Te verhogen met intresten van : 7,93 EURO per maand
vanaf :0110312015

Gelieve bij betaling volgende gestructureerde mededeling te gebruiken: +++300/0014tS4SïT+++

Totaal verschuldigd bedrag op datum van verzending onder voorbehoud van eventuele recente
betal ingen: 1447.88 euro (*)

lk maan u derhalve ui tdrukkel i jk aan om dit  bedrag te betalen binnen de acht dagen vanaf de datum
van deze brief op rekening IBAN BE03 3350 5247 í184 BIC BBRUBEBB met vermetding van de
volgende gestructureerde mededeling +++39910014154597+++. Het is geenszins de bedoeling dat u
rechtstreeks aan de Vlaamse Belastingdienst betaalt.

lk vestig er nadrukkelijk de aandacht op dat ik reeds in het bezit ben van het dwangschrift en dat
zodoende na het verstrijken van deze termijn van acht dagen, tot betekening en gedwongen
tenuitvoerlegging (lees: beslag en verkoop) zal worden overgegaan; de kosten hiervan zijn belangrijk
en uitsluitend te uwen laste.

U kan de betekening en beslaglegging enkel vermijden door onmiddelt i jk het nodige te doen
voor de betaling. Hiervoor kan u ook mijn kantoor contacteren indien gewenst.

( .)  indien u een betal ing doet buiten de maand van vezending van deze aanmaning, dient het
bedrag te worden verhoogd met bijkomende nalatigheidsintresten.

In uw belang dr ing ik aan op onmiddel l i jke betal ing.

Met voorname hoogachting,
De GerqqFtsdeu rwaarder


