AANVRAAGFORMULIER PARKEERVERGUNNING
Voorletters:

….……………………………………………………….

Achternaam:

…………………………………………………………..

Adres:

…………..………………………………………………

Huisnummer:

…………………………………………………………..

Postcode:

…………………………………………………………..

Woonplaats / vestigingsadres: …………………………………………………………..
Telefoonnummer:

…………………………………………………………..

E-mailadres:

…………………………………………………………..

Wenst in aanmerking te komen voor (vergunningscategorie aankruisen):
Inwoner (eerste vergunning)

Inwoner (tweede vergunning)

Bedrijf (eerste vergunning)

Bedrijf (tweede vergunning)

Praktijkhoudende huisarts
Zorgen

Kenteken motorvoertuig(en)

1) ____ - ____ - ____

2) ____ - ____ - ____

3) ____ - ____ - ____

4) ____ - ____ - ____

Maximaal vier kentekens per inwonersvergunning.
De bedrijfsvergunning komt op naam i.p.v. op kenteken.
Het motorvoertuig is bedoeld voor normaal dagelijks gebruik en is niet langer dan 6 meter en
hoger dan 2,4 meter.
Het gaat om

privé auto

lease auto

auto van mijn werkgever

anders ………………………………………………………..

Hebt u eigen parkeerplaats(en) of voor u gereserveerde plek(ken) of kunt u daar gebruik van
maken?
ja, ik kan gebruik maken van ________ (aantal invullen) eigen of
gereserveerde parkeerplaatsen.
nee
Indien u (een) volwaardige parkeerplaats(en) of parkeervoorziening op eigen terrein heeft,
dan wordt dit aantal in mindering gebracht op het aantal maximaal te verstrekken nieuwe
vergunningen.

Ondergetekende verklaart deze aanvraag volledig en naar waarheid te hebben
ingevuld. Het verstrekken van onjuiste gegevens kan leiden tot het verlies van het
recht op een parkeervergunning.
Datum: …………………………….

Handtekening: ………………………………………….

Dit formulier sturen naar: Gemeente Zaltbommel, Postbus 10.002, 5300 DA Zaltbommel,
T.a.v. afdeling Publiekszaken of e-mailen naar belastingen@zaltbommel.nl .
In te vullen door de medewerker van gemeente Zaltbommel
Akkoord d.d.:
Afgewezen d.d.:
Naam en paraaf medewerker:

Bijlagen
Stuur mee met dit aanvraagformulier:
•

Hebt u een bedrijfs- of leaseauto, stuur dan ook mee:
- Een kopie van kentekenbewijs deel 1B of het tenaamstellingsverslag van de
RDW.
- Een leaseovereenkomst, leaseverklaring of werkgeversverklaring.

•

Een recente (< 3 maanden) kopie van het inschrijvingsbewijs van de Kamer van
Koophandel. Enkel voor de categorie bedrijf

•

Een gemotiveerde schriftelijke verklaring waarom voor u deze vergunning
noodzakelijk is. Hierin meldt u ook hoeveel vergunningen u aanvraagt en u motiveert
dit aantal. Enkel voor de categorie Zorgen

Bijzondere voorwaarden
Inwoner
 De inwoner moet geregistreerd zijn als inwoner van een adres in de binnenstad.
 Een inwoner kan een parkeervergunning aanvragen voor een eigen voertuig of een
aan hem toegewezen leasevoertuig.
 Het voertuig is niet langer dan 6,00m en/of hoger dan 2,4m.
 Indien de inwoner een volwaardige parkeerplaats(en) of parkeervoorziening op eigen
terrein heeft dan wordt dit aantal in mindering gebracht op het aantal maximaal te
verstrekken nieuwe vergunningen.
 geldig in zones: oranje, groen en beperkte tijden in zone oranje assenkruis
Bedrijf
 Het bedrijf moet gevestigd zijn in het betaald parkeren gebied conform de gegevens
van de Kamer van Koophandel.
 Het voertuig is niet langer dan 6,00m en/of hoger dan 2,4m.
 een recente (< 3 maanden) kopie van het inschrijvingsbewijs van de Kamer van
Koophandel.
 geldig in zones: oranje, groen en beperkte tijden in zone oranje assenkruis
Praktijkhoudende huisarts
 De huisarts moet dienst doen in een praktijk in de binnenstad.
 De vergunning wordt verleend nadat met een verkeersbesluit een vaste parkeerplaats
voor de huisarts nabij de praktijk is aangewezen.
 Geldig in zones: oranje, oranje assenkruis, groen en lichtgroen.
Zorgen






De vergunning wordt op naam van de instantie of organisatie uitgegeven.
Een gemotiveerde schriftelijke verklaring waarom voor u deze vergunning
noodzakelijk is. Hierin meldt u ook hoeveel vergunningen u aanvraagt en u motiveert
dit aantal.
Deze vergunning wordt niet verstrekt aan particulieren die in de privésfeer mantelzorg
verlenen.
Geldig in zones: oranje, oranje assenkruis, groen en lichtgroen.

