GENNEP
«NAAM»
«TAV»
«POSTADRES»
«POSTCODE_EN_WOONPLAATS_PA»
«LAND»

AANGIFTEBILJET TOERISTENBELASTING «JAAR»

Biljetnummer
Datum uitreiking
Indienen vòòr

:
:
:

«BILJETNR»
«DATUM_UITREIKING»
«INDIENEN_VOOR»

Lees voor invulling eerst de bijgesloten toelichting
1. Naam en adres van het recratieonderkomen
Naam
: «NAAM»
Adres
: «ADRES»
Postcode en woonplaats : «POSTCODE_EN_WOONPLAATS»
Telefoonnummer
: «TELEFOONNR»
2. Zijn de onder vraag 1 vermelde gegevens juist?
O ja
O nee, vul hieronder de juiste gegevens in:
Naam
:
Adres
:
Postcode en woonplaats :
Telefoonnummer
:
3. Wat voor een soort recreatieonderkomen heeft u?
O (mini)camping
(ga verder met vraag 4)
O hotel
(ga verder met de vragen 7,8,9)
O pension
(ga verder met de vragen 7,8,9)
O bungalowpark
(ga verder met de vragen 7,8,9)
O anderszins nl. ………………………………..(ga verder met vraag 4)
4. Hoe wordt het aantal overnachtingen bepaald?
O de forfaitaire berekeningswijze is van toepassing (ga verder met vraag 5,6,8,9)
O ik opteer voor het werkelijk aantal overnachtingen (ga verder met vraag 7,8,9)
N.B. Indien van toepassing kunnen beide mogelijkheden worden aangekruist.
Het is mogelijk dat de forfaitaire berekening in uw nadeel werkt omdat in uw geval het
forfaitair berekende aantal overnachtingen hoger is dan het werkelijke aantal
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overnachtingen. In dat geval kunt u bij vraag 7 verzoeken bij het vaststellen van de
aanslag uit te gaan van het werkelijke aantal overnachtingen.
5. Wat is het aantal (slaap)plaatsen dat u in het jaar «JAAR» heeft verhuurd :
a. het aantal mobiele kampeeronderkomens en
stacaravans op vaste standplaatsen verhuurd aan
niet-ingezetene van de gemeente Gennep
:
b. het aantal mobiele kampeeronderkomens en
stacaravans op vaste standplaatsen verhuurd aan
ingezetene van de gemeente Gennep (deze worden
niet meegenomen bij de berekening van de aanslag
toeristenbelasting)
:
c. het aantal toerplaatsen (de overnachtingen hiervan
invullen bij vraag 7
:
d. het aantal leegstand plaatsen
:
e. het aantal vakantiehuisjes
:
f. het aantal slaapplaatsen in vakantiehuisjes
:
6. Hoe lang mogen de vakantie-onderkomens gebruikt worden, of zijn de vakantieonderkomens geschikt om te gebruiken, gedurende het jaar «JAAR»?
O ten hoogste 3 maanden
O meer dan drie, maar niet langer dan zes maanden
O meer dan zes, maar niet langer dan negen maanden
O meer dan negen, maar niet langer dan 12 maanden
7. Hoeveel bedroeg het aantal overnachtingen (personen x nachten) in het jaar
«JAAR» volgens het door u bijgehouden nachtverblijfregister?
Aantal overnachtingen
:
8. Zal het aantal overnachtingen het volgende jaar sterk afwijken van het aantal
overnachtingen dat u dit jaar heeft opgegeven?
O nee
O ja, (graag aantal geschatte overnachtingen vermelden) omdat:

9. Opmerkingen:
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Dit aangiftebiljet is door mij duidelijk, stellig en zonder voorbehoud ingevuld.
Plaats
Datum
Naam

:
:
:

Handtekening

:
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