
0,0948%
0,3911%
0,2927% Belastingsoort Tarief

Rioolheffing woning 99,29€            
Rioolheffing gebruik 72,54€            
Rioolheffing percelen lager waarvan een vastgestelde WOZ-waarde lager is dan €25.000 10,66€            

1 € 27,50 € 34,17 € 6,67 Wijkgebouw of onderwijslokaal 310,18€          
2 € 55,00 € 68,33 € 13,33
3 € 82,50 € 102,50 € 20,00 Minder dan 5 personen 598,73€          
4 € 110,00 € 136,67 € 26,67 5 tot en met 10 personen 1.038,48€       
5 € 137,50 € 170,83 € 33,33 11 tot en met 50 personen 2.089,48€       
6 € 165,00 € 205,00 € 40,00
7 € 192,50 € 239,17 € 46,67 café-restaurant, bar of enig ander horecabedrijf, geen hotel zijnde 598,73€          
8 € 220,00 € 273,33 € 53,33
9 € 247,50 € 307,50 € 60,00 Minder dan 5 personen 310,18€          

10 € 275,00 € 341,67 € 66,67 5 tot en met 10 personen 522,77€          
11 € 302,50 € 375,83 € 73,33 11 tot en met 50 personen 1.038,48€       
12 € 330,00 € 410,00 € 80,00 51 tot en met 100 personen 2.089,48€       

minder dan 10 personen 598,73€          
10 tot en met 50 personen 1.344,04€       
51 tot en met 100 personen 2.377,91€       

minder dan 10 personen 1.038,48€       
10 tot en met 50 personen 2.089,48€       
51 tot en met 100 personen 4.171,06€       

voor een eigendom, niet vallend onder één van de voorgaande leden 1.038,48€       

0,0971%
0,3414%
0,2555% Belastingsoort Tarief

Rioolheffing woning 99,29€            
Rioolheffing gebruik 72,54€            
Rioolheffing percelen lager waarvan een vastgestelde WOZ-waarde lager is dan €25.000 10,66€            

1 € 24,44 € 34,84 € 10,40 Wijkgebouw of onderwijslokaal 310,18€          
2 € 48,88 € 69,68 € 20,80
3 € 73,32 € 104,52 € 31,20 Minder dan 5 personen 598,73€          
4 € 97,76 € 139,36 € 41,60 5 tot en met 10 personen 1.038,48€       
5 € 122,20 € 174,20 € 52,00 11 tot en met 50 personen 2.089,48€       
6 € 146,64 € 209,04 € 62,40
7 € 171,08 € 243,88 € 72,80 café-restaurant, bar of enig ander horecabedrijf, geen hotel zijnde 598,73€          
8 € 195,52 € 278,72 € 83,20
9 € 219,96 € 313,56 € 93,60 Minder dan 5 personen 310,18€          

10 € 244,40 € 348,40 € 104,00 5 tot en met 10 personen 522,77€          
11 € 268,84 € 383,24 € 114,40 11 tot en met 50 personen 1.038,48€       
12 € 293,28 € 418,08 € 124,80 51 tot en met 100 personen 2.089,48€       

minder dan 10 personen 598,73€          
10 tot en met 50 personen 1.344,04€       
51 tot en met 100 personen 2.377,91€       

minder dan 10 personen 1.038,48€       
10 tot en met 50 personen 2.089,48€       
51 tot en met 100 personen 4.171,06€       

voor een eigendom, niet vallend onder één van de voorgaande leden 1.038,48€       

0,0951%
0,3072%
0,2299% Belastingsoort Tarief

Rioolheffing woning 89,45€            
Rioolheffing gebruik 65,35€            
Rioolheffing percelen lager waarvan een vastgestelde WOZ-waarde lager is dan €25.000 9,60€              

1 € 23,50 € 33,50 € 10,00 Wijkgebouw of onderwijslokaal 279,44€          
2 € 47,00 € 67,00 € 20,00
3 € 70,50 € 100,50 € 30,00 Minder dan 5 personen 539,40€          
4 € 94,00 € 134,00 € 40,00 5 tot en met 10 personen 935,57€          
5 € 117,50 € 167,50 € 50,00 11 tot en met 50 personen 1.882,41€       
6 € 141,00 € 201,00 € 60,00
7 € 164,50 € 234,50 € 70,00 café-restaurant, bar of enig ander horecabedrijf, geen hotel zijnde 539,40€          
8 € 188,00 € 268,00 € 80,00
9 € 211,50 € 301,50 € 90,00 Minder dan 5 personen 279,44€          

10 € 235,00 € 335,00 € 100,00 5 tot en met 10 personen 470,96€          
11 € 258,50 € 368,50 € 110,00 11 tot en met 50 personen 935,57€          
12 € 282,00 € 402,00 € 120,00 51 tot en met 100 personen 1.882,41€       

minder dan 10 personen 539,40€          
10 tot en met 50 personen 1.210,85€       
51 tot en met 100 personen 2.142,26€       

minder dan 10 personen 935,57€          
10 tot en met 50 personen 1.882,41€       
51 tot en met 100 personen 3.757,71€       

voor een eigendom, niet vallend onder één van de voorgaande leden 935,57€          

Rioolheffing 2021
OZB eigenaren niet-woningen (OZBE)
OZB gebruikers niet-woningen (OZBG)

verpleeginrichting of bejaardentehuis, huisvesting biedende aan:

*vermeerderd met € 2.089,48 voor elk honderdtal personen of gedeelte daarvan boven de 100 personen.

Afvalstoffenheffing 2021

Culturele en/of recreatieve bestemming waarin werkzaam zijn:

*vermeerderd met € 1.005,28 voor elk honderdtal personen of gedeelte daarvan boven de 50 personen.   

winkel, garagebedrijf, fabriek, kantoor, werkplaats of enig ander bedrijf, geen horecabedrijf zijnde, waarin werkzaam zijn:

hotel of pension, huisvesting biedende aan:

*vermeerderd met € 1.344,04 voor elk honderdtal personen of gedeelte daarvan boven de 100 personen.  

Tarieven Enkhuizen 2021
OZB eigenaren woningen (OZBE)

*vermeerderd met € 1.210,85 voor elk honderdtal personen of gedeelte daarvan boven de 100 personen.  
verpleeginrichting of bejaardentehuis, huisvesting biedende aan:

*vermeerderd met € 1.882,41 voor elk honderdtal personen of gedeelte daarvan boven de 100 personen.

Rioolheffing 2020

Culturele en/of recreatieve bestemming waarin werkzaam zijn:

winkel, garagebedrijf, fabriek, kantoor, werkplaats of enig ander bedrijf, geen horecabedrijf zijnde, waarin werkzaam zijn:

hotel of pension, huisvesting biedende aan:

*vermeerderd met € 905,66 voor elk honderdtal personen of gedeelte daarvan boven de 50 personen.   

Afvalstoffenheffing 2020

Tarieven Enkhuizen 2020

OZB eigenaren woningen (OZBE)
OZB eigenaren niet-woningen (OZBE)
OZB gebruikers niet-woningen (OZBG)

Tarieven Enkhuizen 2022
OZB eigenaren woningen (OZBE) Rioolheffing 2022
OZB eigenaren niet-woningen (OZBE)

hotel of pension, huisvesting biedende aan:

*vermeerderd met € 1.344,04 voor elk honderdtal personen of gedeelte daarvan boven de 100 personen.  
verpleeginrichting of bejaardentehuis, huisvesting biedende aan:

*vermeerderd met € 2.089,48 voor elk honderdtal personen of gedeelte daarvan boven de 100 personen.

OZB gebruikers niet-woningen (OZBG)

Afvalstoffenheffing 2022

Culturele en/of recreatieve bestemming waarin werkzaam zijn:

*vermeerderd met € 1.005,28 voor elk honderdtal personen of gedeelte daarvan boven de 50 personen.   

winkel, garagebedrijf, fabriek, kantoor, werkplaats of enig ander bedrijf, geen horecabedrijf zijnde, waarin werkzaam zijn:


