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In de laatste weken van 2022 blikken we graag met u terug op de lopende
zaken in het proef proces postcodegebied 9745

Mede dankzij u kunnen wij dit allemaal bekostigen, waarvoor (nogmaals)
onze hartelijk dank! Hieronder kunt u een update vinden van de lopende
zaken uit het afgelopen jaar.

We willen hierbij al onze relaties heel hartelijk danken voor het vertrouwen
in ons en de mooie samenwerking:

Hele fijne feestdagen gewenst

en op naar een gezond en succesvol 2023!



status 21-12-2022

PROEF PROCES postcodegebied
9745

Op 4 oktober 2022 heeft de advocate
hoger beroep ingesteld tegen de
uitspraak van de Rechtbank Noord-
Nederland van 4 augustus 2022 dat
strekte tot het ongegrond verklaren
van het ingediende
beroep.

Meer lezen

status 21-12-2022

WOB-VERZOEK
15 november 2022 ontvingen wij een
uitspraak van de rechtbank Noord-
Nederland over het ingestelde beroep
voor het niet tijdig beslissen op het
bezwaar van het Instituut
Mijnbouwschade Groningen
aangaande het ingediende Wob-
verzoek. De rechtbank heeft het
beroep vereenvoudigd behandeld met
een uitspraak buiten zitting.

Meer lezen

VLOKNIEUWS

Meer nieuws



Kerstsluiting

Tijdens de eindejaar periode knijpen
wij er traditiegetrouw eventjes
tussenuit !

Wij zijn van

27 december t/m 3 januari 2023

gesloten.

Voor dringende zaken zijn wij op
werkdagen in deze periode bereikbaar
via info@vlokconsultancy.com.

POSTCODEGEBIED 9745

WOZ-WAARDE 2023

Wij zullen in samenwerking met Makelaardij Schokker én
Bezwaar WOZ-waarde de woningeigenaren in postcodegebied 9745 benaderen
om de WOZ-waarde van 2023 (waardepeildatum 01-01-2022) te controleren.

Indien de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld door bijvoorbeeld de
aanwezigheid van aardbevingschade, dan zullen wij kosteloos bezwaar tegen
de WOZ-waarde van 2023 aantekenen namens u als eigenaar van een woning.

Op deze wijze kunnen wij voor u:

1. een besparing van de te betalen belastingen realiseren

2. én het ondersteunt het bewijs inzake het proces bij de Raad van State!

BEZWAARWOZ-WAARDE



Vanaf woensdag 4 januari 2023 staan
we graag weer voor u klaar!

Postbus 2330

9704 CH Groningen

info@vlokconsultancy.com

U heeft deze e-mail gekregen omdat u zich
heeft ingeschreven of contactmet ons

heeft gezocht.

Uitschrijven

VLOK Consultancy


