
Bijlage A 

Behorende bij de Uitvoeringsregeling toeristenbelasting Middelburg 

 

AANGIFTEBILJET TOERISTENBELASTING 2009 
 

Naam …………………………………………………………………………... 
Adres …………………………………………………………………………… 

Postcode + woonplaats …………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer …………………………………………………………………………… 

 

Bedrijfsnaam …………………………………………………………………………… 

Adres van het bedrijf …………………………………………………………………………… 

Postcode + woonplaats …………………………………………………………………………… 
 

Minicamping (minder dan 25 staanplaatsen):   ja / nee 

 

 

1.  OPGAVE VAN HET AANTAL PLAATSEN EN HET AANTAL OVERNACHTINGEN  
 
Alleen bestemd voor mobiele kampeeronderkomens, vakantieonderkomens en stacaravans op vaste 
jaarplaatsen, vaste seizoensplaatsen en seizoensplaatsen. 
 

U kunt per soort standplaats aangeven of u kiest voor het forfait, of dat u naar het werkelijk aantal 

overnachtingen belast wilt worden. Indien u kiest voor het forfait, dient u per soort standplaats aan te geven 

hoeveel verhuurde standplaatsen er zijn. Indien u kiest voor het werkelijk aantal overnachtingen, dient u per 

soort standplaats aan te geven wat het werkelijk aantal overnachtingen is dat is gerealiseerd door personen die 

niet in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente Middelburg zijn ingeschreven. 

 
Soort plaats Keuze Invullen 
 
Vaste jaarplaatsen* ○  forfait aantal verhuurde plaatsen: …… 

 ○  werkelijk aantal aantal overnachtingen: ……………  

                       overnachtingen 

 

Vaste seizoensplaatsen* ○  forfait aantal verhuurde plaatsen: …… 

 ○  werkelijk aantal aantal overnachtingen: …………… 

       overnachtingen 

 

Seizoensplaatsen* ○  forfait aantal verhuurde plaatsen: …… 

 ○  werkelijk aantal aantal overnachtingen: …………… 

                       overnachtingen 

 

*Per soort plaats is slechts 1 keuze mogelijk. 

 

 

 



Soort arrangement Keuze          Invullen 
 

Voorseizoenarrangement* ○  forfait aantal verhuurde plaatsen: …… 

 ○  werkelijk aantal aantal overnachtingen: …………… 

       overnachtingen 

 

Verlengd voorseizoenarrangement * ○  forfait aantal verhuurde plaatsen: …… 

 ○  werkelijk aantal aantal overnachtingen: …………… 

       overnachtingen 

 

Naseizoenarrangement* ○  forfait aantal verhuurde plaatsen: …… 

 ○  werkelijk aantal aantal overnachtingen: …………… 

       overnachtingen 

 

Maandarrangement * ○  forfait aantal verhuurde plaatsen: …… 

 ○  werkelijk aantal aantal overnachtingen: …………… 

       overnachtingen 

 

 

*Per soort arrangement  is slechts 1 keuze mogelijk. 

 

 

 

 

2.  OPGAVE WERKELIJK AANTAL GEREALISEERDE OVERNACHTINGEN 
 

Bestemd voor: mobiele kampeeronderkomens en vakantieonderkomens op toeristische/passanten plaatsen, 

hotels, pensions, appartementen, kamerverhuur en alle overige vormen van verblijf tegen vergoeding in welke 

vorm dan ook. 

 
 
U dient het werkelijk aantal overnachtingen in te vullen, dat gerealiseerd is door personen die niet in de 
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente Middelburg zijn ingeschreven. 
 

Aantal overnachtingen: …………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend te …………………………………………………. 

 

Datum: ……………………………  Handtekening: …………………………………………………. 

 

 
 


