
OZB Tarieven 2021 

Eigenaren   

Woningen 0,1317% 

Niet-woningen 0,2179% 

    

Gebruikers   

Niet-woningen 0,1955% 

    

Rioolheffing (gebruik zowel voor woning als voor niet-
woning) (tarieven per jaar)   

minder dan 100 m3  €                  193,62  

100 m3 tot 200 m3   €                  295,51  

200 m3 tot 300 m3   €                  438,60  

300 m3 tot 500 m3   €                  604,73  

500 m3 tot 2.000 m3   €               1.218,31  

2.000 tot 5.000 m3   €               2.141,53  

5.000 m3 tot 25.000 m3  €               6.255,48  

25.000 m3 en meer  €             34.046,28  

    

Afvalstoffenheffing (Diftar)   

Vast bedrag per perceel (per jaar)  €                    92,00  

Bedrag per lediging 140 liter gft container  €                      2,00  

Bedrag per lediging 240 liter gft container  €                      4,00  

Bedrag per lediging 140 liter rest container  €                    11,00  

Bedrag per lediging 240 liter rest container  €                    17,00  

60 liter vuilniszak in een ondergrondse verzamelcontainer (per zak)  €                      4,40  

30 liter vuilniszak in een ondergrondse verzamelcontainer (per zak)  €                      2,20  

de belasting voor percelen die voor de afvalverwijdering zijn 
aangewezen op het gebruik van 25 liter-emmers of bovengrondse 
verzamelcontainers, per perceel per jaar (met inbegrip van de 
belasting genoemd onder 1.1.1.) van het belastingtijdvak of 

gedeelte daarvan  €                  170,00  

Inzamelen van grof huishuidelijk afval, per collo  €                    20,00  

    

Hondenbelasting   

1 hond  €                    55,31  



elke volgende hond  €                    55,31  

kennel  €                  293,42  

    

Toeristenbelasting   

per persoon, per overnachting   

minicamping en kampeerboederijen  €                      1,35  

overige accomodaties  €                      2,25  

    

Parkeerbelastingen   

Naheffingsaanslag  €                    65,30  

    

Marktgelden   

per dag of dagdeel en per m2 in gebruik genomen gemeentegrond 
of          per kwartaal 

 €                      0,62  

 €                      7,31  

standwerker per keer  €                      6,08  

    

BIZ Deurne Centrum eigenaren 2019-2023   

vast bedrag per jaar per WOZ-object  €                  150,00  

    

BIZ Deurne Centrum gebruikers 2019 - 2023   

Van € 1 tot en met € 100.000  €                  550,00  

Vanaf € 100.001 tot en met € 300.000  €                  650,00  

Vanaf € 300.001 tot en met € 600.000  €                  750,00  

vanaf € 600.001  €                  850,00  

 


