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C.A.P.M. Schreuder, P.F.M. Schreuder, A.F.L.M. Schreuder

p/a De Vutter 3

5221 BD's-Hertogenbosch

Debiteurnummer D0641 9
Janneke Mussche
Aanmaning
23 juli 2015
24 juli 2015

Geachte heren Schreuder,

Uit mijn administratie is gebleken dat u tot op heden de kosten van bestuursdwang in verband
met het slopen van het bouwwerk aan de Wijksestraat 3 te Heusden, niet heeft voldaan.
U ontvangt daarom deze aanmaning.

àqnqflug
Op grond van artikel 4:113, eerste en tweede lid, van de Algemene wet Bestuursrecht (Awb)
wordt u een vaste vergoeding voor deze aanmaning in rekening gebracht van € 15,-. Dit betekent
dat u inzake bovengenoemde vordering, de volgende bedragen aan de gemeente verschuldigd
bent:

Hoofdsom € 632,89
Aanmaningskosten € 15

Totaal € 647,89

Het openstaande bedrag dient binnen 14 dagen na verzenddatum van dit schrijven,
bijgeschreven te zijn op |BAN(rekening) nummer NL54 BNGH 0285 003 909 ten name van
gemeente Heusden onder vermelding van uw debiteurennummer: D06419.

Eventuele gevolgen
Zorgt u ervoor dat u op tijd betaalt? Zo voorkomt u dat wij moeten overgaan tot het uitvaardigen
van een dwangbevel. Dit is een schriÍtelijk bevel om binnen 2 dagen te betalen. Ook de kosten
hiervan (de kosten van betekening) worden op grond van artikel 4:112, derde lid, van de Awb, op
u verhaald.

Vragen?
Mocht u vragen hebben over bovenstaande verzoek ik u vriendelijk contact met mij op te nemen

Janneke

Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waanoe zij zijn verstrekt.
lndien u daarover inhoudelijk meer wilt weten kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar
van onze gemeente (Wet Bescherming PeÍsoonsgegevens, artikel 33 en 34)
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Bankrelatie

28.50.03,909

op telefoonnummer 14 073.

Met vriendelijke


