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Lokale lasten en boekhoudftaude bij
gelneenten, motornjtuigenbelasting en
boekhoudft aude bij pÍovincies

Geachte heer. mevlouw Verhoei

Hartelijk dank vooÍ hêt toezenden van uw brief. De Consumentenbold stelt het eÍg op prijs als consumenten
ons infoÍmeren over hun eflaringetr m€t winkeli€rs, leveranciers en allerlei a dere consumentenzakên, Zo
kunn€n we tróg beter opkomen voor uw belargen.

Wel attenderen wij u emp dat uw zaak (€en zakelijke kwestie) buiten h€t werkterein van de

EeÍst wat infoflIatie over ons. De Consumentenbond komt op voor uw rechten als consument. We doen dat
onder andere door u gratis te adviseren als u bijvooÍbeeld een probleem heeft met een winkelier of fabÍikant.

Bij juddische pmbtemetr op het gebied van beroeÈ en/ofbedrijf, het arbeidsre€ht, burenrecht, erftecht,
stÍafrecht, sociale veÍzekeringen, Íijks- en gemeentelijke belastingen, vêrkeersÍecht en ruimtelijke oÍdening
doen we dat niet. Dat betekent dus dat we ge€n specifiek advies kunnen geven over uw zaak. Wél besteden we
regelÍnatig aanalacht aan dit soort ondeÍweÍpen in onze publicaties (Consumentengids, celdgids, Digitale
Consument, Gezondgids, Reisgids, Bond Online). Zo proberen we u to€h zo goed Drogelijk op de hoogte te
houdeIl.

Uit onze gegevêns blijkt dat u nog geen lid bent van de Consumentenbond. Een lidmaatschap biedt vele
voord€len. Zo ontvangt u bijvoorbeeld een uitgave naar keuze (ConsuDrentengids, Geldgids, Reisgids, Digitale
Consument, Gezondgids ofBond Onlinei. Bovendien heeft u recht op $atis UuÍidisch offinanciële) adviezen.
M€er inforDatie leest u op wwwcorsunentenbond-nl. U kunt ook contact opnemen met de XlÀntensewice op
telefoonnummer (o7o) 445 45 45.

we hopeD u hiermee voldoende te h€bb€n geinforme€rd. Heeft u nog vragen inzake consumenteíkwestie? of
wil u lid worden? Neem dan op werkdagen tussen 9 tot 21 uur (rÍijdÀg tot 17.30 uur) contact met de
ConsumentenboÍd op: (o?o) 445 45 4s.
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