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 Gratis hulp bij uw belastingaangifte 

 

De bibliotheek en Synthese bieden een  

belastingspreekuur aan. 
 
Komende weken krijgt u bericht van de  

Belastingdienst over uw belastingaangifte. 

Wilt u hulp bij aangifte doen? Kom dan naar 

de Bibliotheek Venray.  

Vanaf vrijdag 15 maart helpen vrijwilligers 

van Synthese 6 weken lang bij de aangifte 

van de inkomstenbelasting en het aanvragen 

en controleren van toeslagen. Deze hulp is er 

ook als u geen lid bent van de  

Bibliotheek.  

 

De vrijwilligers zijn aanwezig op 15, 22 en 29 maart. En op 5, 12 

en 26 april. Steeds van 18.00 tot 20.00 uur.   

Het spreekuur is gratis. 

 

Meebrengen 

Om het invullen tot een succes te maken, dient u allerlei zaken 

mee te nemen naar het spreekuur, zoals jaaropgaven, WOZ-

waarde van uw huis en nog veel meer. Bij de klantenservice van de 

bibliotheek en op www.biblionu.nl is een overzicht verkrijgbaar.  

 

Geen hulp nodig, maar wel een pc en printer?  
Wie zelf aangifte wil doen, kan gebruikmaken van de gratis  

faciliteiten in de Bibliotheek Venray. Er zijn computers en printers 

beschikbaar.  

Voor specifieke hulp bij de aangifte kan men terecht bij het  

belastingspreekuur. 
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