
Woningen 0,1106%

Niet-woningen 0,2201%

Niet-woningen 0,1794%

Eigenaar woning 234,00€                 

Eigenaar niet-woning 234,00€                 

Kwarttarief*  58,50€                   

van 1.000 m³ tot 15.000 m³, per 500 m³ 176,42€                 

15.000 m³ of meer, per 500 m³ 88,60€                   

bij een incidentele lozing: 10% van de verschuldigde belasting

Huishoudelijk afval

per perceel, per jaar 68,64€                   

omwisselen van container of verstrekken extra minicontainer 19,00€                   

bedrag per lediging container van 140 liter restafval 11,62€                   

bedrag per lediging container van 140 liter GFT-afval -€                       

bedrag per lediging container van 40 liter restafval 6,08€                     

bedrag per lediging container van 25 liter GFT-afval -€                       

voor de eerste m³ per aanvraag 70,00€                   

elke volgende m³ per aanvraag 22,00€                   

per aanlevering van maximaal 2 m³, per keer

afval categorie 1: (tarief 0) -€                       

afval categorie 2: (tarief 1), per m³ 5,00€                     

afval categorie 3: (tarief 2), per m³ 22,00€                   

afval categorie 4: (tarief 3), per m³ 50,00€                   

huisvuil, per zak 5,00€                     

matras 90 cm breed, per stuk 5,00€                     

matras breder dan 90 cm breed, per stuk 10,00€                   

aanvraag nieuw pasje voor milieustraat 6,00€                     

Milieustraat

Grof huishoudelijk afval

Gebruiker 

Afvalstoffenheffing (Diftar)

omwisselen van een container binnen twee maanden door een nieuwe gebruiker wordt niet in rekening gebracht

Onroerendezaakbelasting 

Rioolheffing

*we rekenen met een kwarttarief bij een ongebouwde onroerende zaak of bij een bebouwde onroerende zaak met 

bruto vloeroppervlak dat 40 m² of kleiner is

Eigenaar

Gebruiker

Eigenaar



1 hond, per jaar 73,20€                   

voor een tweede hond, per jaar 93,84€                   

voor iedere hond boven het aantal van twee, per jaar 124,56€                 

kennel, per jaar 170,57€                 

per persoon, per overnachting 2,15€                     

bij verblijf op een kampeerterrein, in of bij een kampeerboerderij of in een 

logiesverblijf, per persoon, per overnachting
1,40€                     

vast bedrag, per vestiging 255,00€                 

per €1.000,- WOZ-waarde boven de €139.000,- 1,10€                     

maximale bedrag 510,00€                 

Is het aantal overnachtingen minder dan 10 per belastingjaar? Dan leggen wij geen hiervoor geen belastingaanslag 

op.

Hondenbelasting

Toeristenbelasting

Reclamebelasting


