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Volmacht 
 Ondergetekende: 

 
Naam*:   ________________________________________________ 
Bedrijf:   ________________________________________________ 
Adres:   ________________________________________________ 
Postcode:  _____________________Plaats: _____________________ 
Telefoon:  ________________________________________________ 
E-mail:   ________________________________________________ 
* Belangrijk: Zorg ervoor dat de naam overeenkomt met en wordt ondertekend door de persoon die staat vermeld op het aanslagbiljet  

 
Verleent hierbij volmacht aan: 
Mevrouw G. Gieben van Previcus BV, kantoorhoudende te Handelstraat 18, 5831 AV Boxmeer, 
om hem of haar te vertegenwoordigen in alle zaken betreffende de aanslag lokale belastingen en de daarop 
vermelde WOZ-beschikking(-en) 
 
Deze volmacht houdt in hoofdzaak in:  

- Het indienen en desgewenst intrekken van bezwaar, (hoger) beroep of cassatie en het nemen van 
besluiten in deze procedures 

- Het indienen van een verzoek tot het uitkeren van proceskostenvergoeding aan Previcus B.V. 
- Het bijwonen van uw (hoor-)zitting en daarbij namens u het woord voeren 
- Het in gebreke stellen van bestuursorganen en de eventuele dwangsom verbeuren 
- Het in ontvangst nemen van besluiten, die in het kader van de procedure kunnen worden genomen 
- Het indienen van een verzoek tot controle van eerder opgelegde WOZ-beschikkingen en daarmee 

samenhangende lokale heffingen 
- Al datgene te doen wat gevolmachtigde nuttig of noodzakelijk acht voor volmachtgever  

 
Dit alles met het recht van substitutie, wat wil zeggen dat kantoorgenoten en samenwerkingspartners van 
mevrouw G. Gieben ook namens volmachtgever op mogen treden. 
 
Wanneer wij namens u succesvol bezwaar maken  bepaalt de wet dat uw gemeente de door ons gemaakte 
kosten vergoedt. Dit recht wordt uitgewerkt in de artikelen 7:15, 8:75 Awb en het BPB.  Ondergetekende draagt 
bij deze dan ook alle bestaande en toekomstige vorderingen uit hoofde van bovenvermelde 
proceskostenvergoeding over aan Previcus BV en gelast zijn/haar gemeente om deze vergoeding rechtstreeks 
aan Previcus BV over te maken op rekening IBAN NL12RABO0158 3059 73. Indien het bezwaarschrift ongegrond 
wordt verklaard is dat voor rekening en risico van Previcus. 
 
Het teveel betaalde aan lokale heffingen dient rechtstreeks op rekeningnummer van volmachtgever te worden 
overgemaakt.  
 
Door dit document te tekenen geeft u aan kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden zoals 
vermeld op https://www.previcus.nl/algemene-voorwaarden/ en daarmee akkoord te gaan.  
 
Alle correspondentie inzake deze procedure richten aan:  
Previcus BV 
Postbus 188 
5830 AD Boxmeer 
 
Aldus ondertekend te: 
 
Plaats: 
Datum: 
Handtekening*: 
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