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AANGIFTE TWEEDE VERBLIJF 
 

 
 

 
Waarvoor dient dit formulier? 
Eigenaars van een tweede verblijf op het grondgebied van de gemeente Gavere zijn verplicht om 
jaarlijks aangifte te doen. Meer info op www.gavere.be. 
 
Wie vult dit formulier in? 
De eigenaar van het tweede verblijf.  

 
Wanneer moet dit formulier uiterlijk worden bezorgd? 
Dit formulier moet uiterlijk voor 1 augustus worden bezorgd aan de dienst financiële organisatie. 

 
 
Adres tweede verblijf 
 

 Gegevens van de woning gebruikt als tweede verblijf volgens de toestand op 1 januari. 
 

 

Straat en huisnummer:  ..................................................................................................................  

Postcode en gemeente: 9890 GAVERE 

 

Correspondentieadres 

Gegevens voor het toezenden van alle correspondentie. 

 
Naam:  ..........................................................................................................................................  

Straat en huisnummer:  ..................................................................................................................  

Postcode en gemeente:  ..................................................................................................................  

Rijksregisternummer (enkel indien niet inwonend in de gemeente Gavere):  ..........................................  

E-mail: ..........................................................................................................................................  

 
 
Verhuring 
 
Duid aan of de woning op regelmatige basis wordt verhuurd: 
 

 
JA              NEEN                    

 

 
 
Ondertekening 

Bevestig dat alle gegevens in dit formulier correct zijn ingevuld: 

Handtekening van de belastingplichtige  

 

 

Datum: ……… / ……… / ……………… 
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Aan wie bezorgt u dit formulier? 
U kan het formulier op de volgende wijze bezorgen: 

- opsturen naar:  College van Burgemeester en Schepenen, Markt 1 te 9890 Gavere 

- faxen naar: 09 389 29 01 
- e-mailen naar: info@gavere.be 

 

Wat gebeurt er verder met dit formulier? 
Op basis van de verstrekte gegevens zal de geldende belasting worden vastgesteld.  
Bij gebrek aan tijdige aangifte, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte 
wordt de belasting ambtshalve ingekohierd, onverminderd het recht van bezwaar en beroep, en 
verhoogd met 50 %. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd. 
Bij wijzigingen na 1 januari blijft de belasting ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar. 

 
Bij wie kan ik terecht voor meer informatie? 
Voor hulp bij het invullen van dit formulier of informatie over de stand van zaken van de procedure 
kan u contact opnemen met de dienst financiële organisatie, Markt 1 te 9890 Gavere. 
@ financien@gavere.be – T 09 389 29 22 – F 09 389 29 01 
 
Voor een eventueel bezoek kunt u een afspraak maken tijdens volgende openingsuren: 

maandag  8.45u – 11.45u en 17.00 – 19.00u 
dinsdag  8.45u – 11.45u 

woensdag  8.45u – 11.45u en 14.00 – 16.00u 
donderdag  8.45u – 11.45u 
vrijdag   8.45u – 11.45u 
 


