
 

 

  
 
 

   
 

 

 

 

         
 

          
              

    
 

                 
      
        
       
             

 

              
              

               
  

 

            
               

 

 

 
   

 

  

 

  
            

 
 

  

 

                        

    

         
 
 

     

      

Postbus 1098 
8001 BB Zwolle 
gblt.nl 
NL82 DEUT 0319 8046 15 

@gbltservice 

Met dit formulier regelt u betalen in delen via automatische incasso 

Wilt u uw belastingaanslag in delen betalen? Dat kan. GBLT zorgt ervoor dat het aanslagbedrag 
automatisch in delen van uw bankrekening wordt afgeschreven. Maar GBLT mag dat niet zomaar. U moet 
ons hier eerst toestemming voor geven. 

Wat moet u doen om GBLT toestemming te geven om bedragen van uw bankrekening af te schrijven? 
U regelt uw toestemming in drie stappen: 
1. Vul dit formulier van twee pagina’s in; 
2. Zet uw handtekening onderaan dit formulier; 
3. Stuur dit formulier in een gesloten envelop aan GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. 

Het betalen van uw belastingaanslagen in delen start als wij uw toestemming hebben verwerkt. 
Uw toestemming geldt voor dit aanslagbiljet én voor aanslagbiljetten die u in de toekomst ontvangt. Op de 
aanslagbiljetten die GBLT u in de toekomst stuurt, staan de data waarop GBLT het geld van uw 
bankrekening afschrijft. 

Wilt u sneller en makkelijker toestemming geven voor het automatisch afschrijven in delen door GBLT? 

Geef dan uw toestemming via Mijn Loket op gblt.nl.Voor inloggen op Mijn Loket gebruikt u uw 
DigiD. 

1 Vul hier uw gegevens in 

Naam en voorletter(s) 

Adres 

Postcode Woonplaats 

Geef uw toestemming 

Ik geef GBLT toestemming om de bedragen van mijn gemeente- en/of waterschapsbelastingen in delen van mijn rekening af te 
schrijven. 

Aanslagnummer (staat op het aanslagbiljet) 

Naam 

Rekeningnummer (IBAN) 

Mijn Bank Identificatie Code (BIC)* 

*alleen in te vullen als u een buitenlandse IBAN opgeeft. 

Ga verder op de achterkant > 
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2 Uw ondertekening 

Plaats 

Datum - -

Handtekening 

3 Versturen 

Stuur dit formulier in een gesloten envelop aan: 
GBLT 
Postbus 1098 

8001 BB Zwolle 

Heeft u vragen? 

Neem contact met ons op. U kunt ons bellen op het nummer 088-064 55 55. Wij zijn open van maandag tot en met vrijdag tussen 

9.00 en 17.00 uur. Of kijk voor meer informatie op gblt.nl. Wij helpen u graag. Toestemming voor automatisch betalen in delen, kunt 
u ook regelen via Mijn Loket op gblt.nl 

GBLT heeft incassant ID NL07 ZZZ 0820 5357 0000 en incasseert automatisch voor de betaling van gemeente- en/of waterschapsbelastingen. 
Meer weten over de regels en voorwaarden van het automatisch betalen in delen? Bekijk het incassoreglement geautomatiseerde incasso van 

GBLT op gblt.nl. 
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