
Uw gegevens
Uw telefoonnummer en e-mail gebruiken we alleen om contact op te nemen.

Naam 

Adres

Postcode Plaats

Telefoonnummer

E-mail

 
Ik heb op dit moment   1      2      3     4     5  hond(en) op bovenstaand adres (aankruisen wat van toepasing is)

 

Als u een hond of hond(en) wilt aanmelden
Kruis aan wat er in uw situatie veranderd is. 

  Ik ben in deze gemeente komen wonen met een of meer gezelschapshonden

  Ik heb een of meer nieuwe gezelschapshonden

  Ik heb een politiehond, hulphond of blindengeleidehond

  Ik ben een kennel begonnen

  Anders, namelijk: 

Hond aanmelden of afmelden 
Doorgeven voor de hondenbelasting als er iets wijzigt in het aantal honden dat u bezit 

Hondenbelasting
●  U betaalt hondenbelasting als u 1 of meerdere gezelschaps - 

honden heeft. Verandert er iets? Laat ons dit weten
●  Voor blindengeleidehonden, hulphonden en politiehonden 

betaalt u geen hondenbelasting. Geef wel aan ons door 
als u zo’n hond heeft

•  Een nieuwe hond geeft u binnen 2 weken aan ons door. 
Dit geldt ook als u vanuit een andere gemeente  
bent verhuisd. De belasting gaat in vanaf de maand  
na uw melding

●   Heeft u geen hond meer of verhuist u naar een andere 
gemeente? Dan meldt u uw hond binnen 2 weken af.  
De hondenbelasting stopt de maand erna

●   U betaalt de hondenbelasting jaarlijks via de gemeen-
telijke belastingaanslag. Deze ontvangt u meestal eind 
februari via mijn.overheid.nl of de post. Dit is de aanslag 
waarop u ook de overige gemeentelijke belastingen vindt

●  Krijgt u een hond nadat u de belastingaanslag heeft  
ontvangen? Dan ontvangt u voor dat jaar een aparte 

aanslag hondenbelasting. Dit geldt ook als u na 1 januari 
in deze gemeente bent komen wonen

•  Eigenaren van een kennel betalen niet per hond, maar 
een vast bedrag voor de hele kennel

Invullen en opsturen
•  Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar:  

Gemeente Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.  
Liever digitaal uw hond aan- of afmelden? Ga dan naar  
belastingbalie.drechtsteden.nl (DigiD nodig)

•  Stuur een overlijdensverklaring mee als uw hond is  
overleden. Deze verklaring krijgt u van de dierenarts of 
het crematorium

•  Stuur een verklaring van het dierenasiel mee als uw hond 
naar een asiel is gegaan

•  Heeft u een blindengeleidehond, hulphond of politiehond,  
stuur dan een bewijs mee van de instelling die de hond 
ter beschikking heeft gesteld (bijvoorbeeld Stichting 
Hulphond)

Postbak-ID
101

GBD is onderdeel van de gemeente Dordrecht en heft en int gemeentelijke belastingen en voert de Wet WOZ uit voor de gemeenten  
Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

Gemeentekantoor
Industrieweg 11, Sliedrecht
T: 14 084

www.sliedrecht.nl/belastingen
belastingbalie.drechtsteden.nl 



GBD is onderdeel van de gemeente Dordrecht en heft en int gemeentelijke belastingen en voert de Wet WOZ uit voor de gemeenten Dordrecht, 
Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

Vul voor elke hond die u heeft onderstaande tabel in. (Dit hoeft niet als u een kennel heeft)

Ik ben eigenaar van deze hond sinds / ik ben met deze hond  
in deze gemeente komen wonen sinds (datum)

1e hond

2e hond

3e hond

4e hond

5e hond

 

Als u een hond of hond(en) wilt afmelden
Kruis aan wat er in uw situatie veranderd is. 

  Mijn hond is overleden

  Mijn hond is naar het asiel gegaan

   Ik heb mijn hond(en) verkocht of weggegeven aan een nieuwe eigenaar

Naam

Adres 

Postcode Plaats 

Telefoonnummer   

  Anders, namelijk:  

Vul voor elke hond die u afmeldt onderstaande tabel in.

Ik was eigenaar van  
deze hond sinds

Datum overlijden / vertrek

1e hond

2e hond

3e hond

4e hond

5e hond

 

Uw ondertekening

Datum  Handtekening
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