
 

Uitleg verzorgen IB-aangifte 2022 

 

Hoe kunnen wij uw aangifte inkomstenbelasting verzorgen? 

U kunt een afspraak inplannen of u kunt de documenten langsbrengen/toesturen. 

Onderstaand onze uitleg. 

Werkwijze 1: een afspraak inplannen voor het verzorgen van uw aangifte: 

Dit kunt u doen door te bellen naar 0519 – 220 938. Wij plannen dan een afspraak met u in. Tijdens de 

ingeplande afspraak zullen wij u aangifte verwerken. Neemt u vóór 24 februari as. contact met ons 

op voor het maken van een afspraak, dan garanderen wij u dat uw aangifte vóór 1 mei wordt 

ingediend. Nog niet alle gegevens binnen? Dat geeft niet, bel ons en maak alvast een afspraak!  

 

Of 

Werkwijze 2: benodigde documenten opsturen/langsbrengen/mailen  

De verwerking zal plaatsvinden op volgorde van binnenkomst. Hebben wij vragen of zijn er 

onduidelijkheden, dan zullen wij tijdens de verwerking van uw aangifte contact met u opnemen. Wij 

willen uw documenten dan graag vóór 24 februari as. in ons bezit hebben. 

Aanleveren van de stukken kunt u op de volgende manieren doen: 

a) Afgeven op ons kantooradres, Hendoweg 3-12b te Dokkum. (Als wij niet aanwezig zijn, kunt u het   

    deponeren in de brievenbus aan de buitenzijde van het gebouw). 

b) Mailen naar: info@jokebleijerveld.nl 

c) Toesturen per post naar: postbus 1506, 9100CA DOKKUM 

Wanneer vragen wij uitstel aan? 

Als u na 24 februari as. contact met ons opneemt, of als wij uw documenten na 24 februari as. 

ontvangen, dan loopt u de kans dat wij uw aangifte niet vóór 1 mei kunnen verwerken. Is er nog 

ruimte in de planning, dan wordt uw aangifte -uiteraard- op tijd ingediend.  Wij zullen dan wel uit 

voorzorg uitstel voor u aanvragen. Dit om te voorkomen dat u een boete krijgt van de belastingdienst 

voor het niet tijdig inzenden van de IB-aangifte.  

 

Belangrijk om te weten: 

Als uw situatie of persoonlijke omstandigheden u niet in staat stelt om voor 1 mei aangifte te doen. 

Laat het ons weten, wij vragen dan uitstel voor u aan. Uw aangifte wordt dan in overleg met u 

verwerkt op een tijdstip wat passend is bij uw situatie. 

Tarieven: 

Onderstaande tarieven zijn van toepassing en zijn op basis van contante betaling of pin, waarbij 

pinnen de voorkeur geniet. Wij beschikken over een pinapparaat. 

• Aangifte Inkomstenbelasting één persoon        EUR   70,00 

• Aangifte Inkomstenbelasting fiscaal partners    EUR   95,00 

Tot slot: 

Wij kunnen uw aangifte alleen verwerken als u alle benodigde gegevens meeneemt of toestuurt.  

Met vriendelijke groet, 

Joke Bleijerveld 

Erkend Financieel Adviseur 

 


