Machtiging door belanghebbende

De ondergetekende:
Naam

:……………………………………………

Straat en huisnummer

:…………………………………………...

Postcode

:…………………………………………...

Woonplaats

:…………………………………………...

hierna te noemen: “volmachtgever”
verleent hierbij volmacht aan:
WOZ Raadslieden, postbus 825, 7500 AV te Enschede, KvK nummer: 51871548, hierna te noemen:
“gevolmachtigde”
om hem/haar zowel in als buiten rechte te vertegenwoordigen in alle aangelegenheden aangaande de aanslag
lokale belastingen alsmede de daarop vermelde WOZ-beschikking. Deze volmacht houdt onder andere in het
in ontvangst nemen van besluiten, al dan niet op grond van een bezwaarschrift genomen, daartegen bezwaar,
(hoger) beroep, verzet of cassatie in te dienen, al dan niet bijwege van voorlopige voorziening.
Indien het bezwaar of beroep ongegrond is, dan neemt WOZ Raadslieden alle kosten voor eigen rekening.
Tevens kan op basis van deze volmacht bestuursorganen verzocht worden om een besluit te nemen tot het
vergoeden van door volmachtgever geleden schade, hoorzittingen worden bijgewoond en daarin namens
volmachtgever het woord te voeren, het opvragen van gemeentelijke taxatieverslagen, een aanhangig bezwaar
of (hoger) beroep te laten intrekken en al datgene worden gedaan of gelaten wat de gevolmachtigde in het
belangvan volmachtgever gewenst, nuttig of noodzakelijk acht en de volmachtgever zelf tegenwoordig zijnde,
zou kunnen, mogen of moeten doen.
Voorstaande impliceert dat indien het nemen van een besluit aan de zijde van het bestuursorgaan uitblijft,
gemachtigde gevolmachtigd is om op grond van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen, het
bestuursorgaan in gebreke te stellen en de dwangsom te verbeuren.
Volmachtgever geeft hierbij opdracht aan de gemeente / samenwerkingsverband om de wettelijke
proceskostenvergoeding rechtstreeks over te maken op het rekeningnummer van WOZ Raadslieden:
NL33 ABNA 0433 7546 72 ten name van WOZ Raadslieden
Ik heb de algemene voorwaarden van WOZ Raadslieden gelezen en ga hiermee akkoord.
De algemene voorwaarden zijn in te zien op www.wozraadslieden.nl

Datum

: ............................. 2019

Handtekening :

Deze machtiging dient te worden ondertekend door diegene op wiens naam het aanslagbiljet staat!

Postbus 825, 7500 AV Enschede info@wozraadslieden.nl www.wozraadslieden.nl

IBAN: NL33 ABNA 0433 7546 72

