AANGIFTEFORMULIER
BELASTING OP GROEVEN EN GRAVERIJEN

AANSLAGJAAR 2019
Gemeentebelastingen stad Ninove
Stadhuis
Centrumlaan 100
9400 NINOVE
Tel. 054 31 32 77
Fax 054 32 38 49
e-mail: gemeentebelastingen@ninove.be

PERIODE VAN 1 JANUARI TOT 31 MAART
Ingekomen op:

Formulier dat behoorlijk dient ingevuld, eventueel verbeterd en/of vervolledigd, ondertekend, bij de stad
Ninove ten laatste mag toekomen op :
30 APRIL VAN HET AANSLAGJAAR
Het belastingreglement is ook te raadplegen via de website www.ninove.be
GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE OF BEDRIJF
Naam belastingplichtige of bedrijf te vervolledigen met rechtsvorm a.u.b. (BVBA, NV, CV,...)

Straat:
Postcode en gemeente:
Ondernemingsnummer:
Tel. en e-mail:

GEGEVENS BELASTBAAR FEIT
Werd er op het grondgebied van de stad Ninove tijdens de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 maart
2019 enige delfstof ontgonnen?
О Ja, gelieve de hoeveelheid ontgonnen delfstof in m³ uit te drukken:

m³

Plaats van ontginning:
О Neen
ONDERTEKENING
Ondergetekende(n) verkla(a)r(t)(en) kennis genomen te hebben van het belastingreglement op de groeven
en graverijen, dat men ontvangen heeft samen met het aangifteformulier
Voor waar en echt verklaard:
te

de

Handtekening belastingplichtige of gevolmachtigde (attest volmacht bijvoegen) voorafgegaan door de
vermelding “gelezen en goedgekeurd”
De Stad Ninove verwerkt je gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij je rechten strikt in acht.
Voor meer informatie, zie https://www.ninove.be/privacyverklaring

AANGIFTEFORMULIER
BELASTING OP GROEVEN EN GRAVERIJEN

AANSLAGJAAR 2019
Gemeentebelastingen stad Ninove
Stadhuis
Centrumlaan 100
9400 NINOVE
Tel. 054 31 32 77
Fax 054 32 38 49
e-mail: gemeentebelastingen@ninove.be

PERIODE VAN 1 APRIL TOT 30 JUNI
Ingekomen op:

Formulier dat behoorlijk dient ingevuld, eventueel verbeterd en/of vervolledigd, ondertekend, bij de stad
Ninove ten laatste mag toekomen op :
31 JULI VAN HET AANSLAGJAAR
Het belastingreglement is ook te raadplegen via de website www.ninove.be
GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE OF BEDRIJF
Naam belastingplichtige of bedrijf te vervolledigen met rechtsvorm a.u.b. (BVBA, NV, CV,...)

Straat:
Postcode en gemeente:
Ondernemingsnummer:
Tel. en e-mail:

GEGEVENS BELASTBAAR FEIT
Werd er op het grondgebied van de stad Ninove tijdens de periode van 1 april 2019 tot en met 30 juni 2019
enige delfstof ontgonnen?
О Ja, gelieve de hoeveelheid ontgonnen delfstof in m³ uit te drukken:

m³

Plaats van ontginning:
О Neen

ONDERTEKENING
Ondergetekende(n) verkla(a)r(t)(en) kennis genomen te hebben van het belastingreglement op de groeven
en graverijen, dat men ontvangen heeft samen met het aangifteformulier
Voor waar en echt verklaard:
te

de

Handtekening belastingplichtige of gevolmachtigde (attest volmacht bijvoegen) voorafgegaan door de
vermelding “gelezen en goedgekeurd”
De Stad Ninove verwerkt je gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij je rechten strikt in acht.
Voor meer informatie, zie https://www.ninove.be/privacyverklaring

AANGIFTEFORMULIER
BELASTING OP GROEVEN EN GRAVERIJEN

AANSLAGJAAR 2019
Gemeentebelastingen stad Ninove
Stadhuis
Centrumlaan 100
9400 NINOVE
Tel. 054 31 32 77
Fax 054 32 38 49
e-mail: gemeentebelastingen@ninove.be

PERIODE VAN 1 JULI TOT 30 SEPTEMBER
Ingekomen op:

Formulier dat behoorlijk dient ingevuld, eventueel verbeterd en/of vervolledigd, ondertekend, bij de stad
Ninove ten laatste mag toekomen op :
31 OKTOBER VAN HET AANSLAGJAAR
Het belastingreglement is ook te raadplegen via de website www.ninove.be
GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE OF BEDRIJF
Naam belastingplichtige of bedrijf te vervolledigen met rechtsvorm a.u.b. (BVBA, NV, CV,...)

Straat:
Postcode en gemeente:
Ondernemingsnummer:
Tel. en e-mail:

GEGEVENS BELASTBAAR FEIT
Werd er op het grondgebied van de stad Ninove tijdens de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 september
2019 enige delfstof ontgonnen?
О Ja, gelieve de hoeveelheid ontgonnen delfstof in m³ uit te drukken:

m³

Plaats van ontginning:
О Neen

ONDERTEKENING
Ondergetekende(n) verkla(a)r(t)(en) kennis genomen te hebben van het belastingreglement op de groeven
en graverijen, dat men ontvangen heeft samen met het aangifteformulier
Voor waar en echt verklaard:
te

de

Handtekening belastingplichtige of gevolmachtigde (attest volmacht bijvoegen) voorafgegaan door de
vermelding “gelezen en goedgekeurd”
De Stad Ninove verwerkt je gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij je rechten strikt in acht.
Voor meer informatie, zie https://www.ninove.be/privacyverklaring.

AANGIFTEFORMULIER
BELASTING OP GROEVEN EN GRAVERIJEN

AANSLAGJAAR 2019
Gemeentebelastingen stad Ninove
Stadhuis
Centrumlaan 100
9400 NINOVE
Tel. 054 31 32 77
Fax 054 32 38 49
e-mail: gemeentebelastingen@ninove.be

PERIODE VAN 1 OKTOBER TOT 31 DECEMBER
Ingekomen op:

Formulier dat behoorlijk dient ingevuld, eventueel verbeterd en/of vervolledigd, ondertekend, bij de stad
Ninove ten laatste mag toekomen op :
31 JANUARI 2019
Het belastingreglement is ook te raadplegen via de website www.ninove.be
GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE OF BEDRIJF
Naam belastingplichtige of bedrijf te vervolledigen met rechtsvorm a.u.b. (BVBA, NV, CV,...)

Straat:
Postcode en gemeente:
Ondernemingsnummer:
Tel. en e-mail:

GEGEVENS BELASTBAAR FEIT
Werd er op het grondgebied van de stad Ninove tijdens de periode van 1 oktober 2019 tot en met 31
december 2019 enige delfstof ontgonnen?
О Ja, gelieve de hoeveelheid ontgonnen delfstof in m³ uit te drukken:

m³

Plaats van ontginning:
О Neen

ONDERTEKENING
Ondergetekende(n) verkla(a)r(t)(en) kennis genomen te hebben van het belastingreglement op de groeven
en graverijen, dat men ontvangen heeft samen met het aangifteformulier
Voor waar en echt verklaard:
te

de

Handtekening belastingplichtige of gevolmachtigde (attest volmacht bijvoegen) voorafgegaan door de
vermelding “gelezen en goedgekeurd”
De Stad Ninove verwerkt je gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij je rechten strikt in acht.
Voor meer informatie, zie https://www.ninove.be/privacyverklaring.

