Aanvraagformulier
Parkeervoorzieningen voor mensen met een handicap
Let op! Aan deze aanvraag zijn kosten verbonden.
Lees pagina 10 van de folder Parkeervoorzieningen voor mensen met een handicap.
Privacyverklaring
De gemeente Den Haag verwerkt uw persoons-gegevens voor de uitvoering van de aan haar opgedragen publieke
taken. De gemeente Den Haag respecteert de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. Uw persoonsgegevens
worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De gemeente Den Haag houdt zich in alle
gevallen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Aanvraag Europese Gehandicaptenparkeerkaart
Bestuurderskaart
> vul vragen 1 t/m 4 en 8 in
Bewonersvergunning Gehandicapten (alleen voor bestuurders)
> vul vragen 1 t/m 4 en 8 in
Passagierskaart
> vul vragen 1 t/m 3 en 8 in
Aanvraag individuele Gehandicaptenparkeerplaats
> vul vragen 1 t/m 2 en 5 t/m 8 in
Verplaatsing individuele Gehandicaptenparkeerplaats alleen bij verhuizing
> vul vragen 1 t/m 3 en 5 t/m 8 in

1
Voor gehuwden: geboortenaam

Persoonlijke gegevens
Achternaam		

		

Voorletters

		

Geslacht

Burgerservicenummer
Geboortedatum		
Straat		

M		

V

Huisnummer

Postcode

		

Woonplaats		

E-mail		
Telefoon overdag		
IBAN-nummer		
Heeft u eerder een Gehandicaptenparkeerkaart en/of Gehandicaptenparkeerplaats
in de gemeente Den Haag gehad?

versie december 2019

Nee		

Ja, vermeld volgnr./kaartnr.		
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Let op! Als u geen geldig
rijbewijs heeft, dan komt u niet
in aanmerking voor een
gehandicaptenparkeerkaart
voor bestuurders

2

Identiteitsbewijs van aanvrager

A

Bent u bestuurder 		

> Stuur een kopie van een geldig rijbewijs mee

Rijbewijsnummer		
Geldig tot			
B

Bent u passagier
Soort identiteitsbewijs
Nummer			
Geldig tot			

C

Heeft u uw voertuig op uw naam geregistreerd staan?
Nee		

Voor adressen en openingstijden,
kijk op www.denhaag.nl/
stadsdeelkantoren.

3

Ja, kentekennummer		

Aanvraag Europese Gehandicaptenparkeerkaart
Waar wilt u de parkeerkaart afhalen?
SDK Centrum

Op de stadsdeelkantoren Centrum
en Escamp kunt u pinnen en
contant betalen.

U kunt alleen voor een
Bewonersvergunning
Gehandicapten in aanmerking
komen als een Europese
Gehandicaptenparkeerkaart
voor bestuurders wordt
toegekend.

SDK Escamp

4

Bewonersvergunning gehandicapten

A

Wenst u voor een Bewonersvergunning Gehandicapten in aanmerking te komen?
Ja		

B

Nee

Heeft u uw voertuig op uw naam geregistreerd staan?
Nee		

Ja, kentekennummer		

Let op! Een Bewonersvergunning Gehandicapten wordt op dit kenteken uitgegeven.
U kunt deze bewonersvergunning niet voor een ander motorvoertuig gebruiken.
U heeft bij het ondertekenen van dit formulier tevens toestemming voor het jaarlijks incasseren
van de vergunningskosten van de Bewonersvergunning Gehandicapten en voor
de eenmalige incasso van de legeskosten.
Is uw medische beoordeling niet door de gemeente Den Haag afgegeven, stuur dan een kopie van
uw beoordeling mee.
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Alleen invullen als u een
gehandicaptenparkeerplaats
aanvraagt

5

Gehandicaptenparkeerplaats

A

Welk kenteken moet worden vermeld op het onderbord bij de parkeerplaats?
Kentekennummer		

B

Bij mijn woning, (vlak) voor mijn voordeur

* LET OP: bij de beoordeling van
de definitieve plaatsing, wordt
rekening gehouden met onder
andere de maximale loopafstand
die u volgens de medische
beoordeling kunt lopen.
** LET OP: indien anders, graag
locatie duidelijk beschrijven.
Stuur foto’s en/of tekening mee
van de gewenste locatie.

Waar wenst u de parkeerplaats aan te laten leggen?*
Tegenover mijn woning, aan de overkant
Anders, toelichting**

C

Bij verplaatsing na verhuizing, vul hier het nieuwe adres in
Straat		

Huisnummer

Postcode

*** LET OP: stuur een
D
ondergetekende en gestempelde
verklaring van uw werkgever
mee waarop staat vermeld op
welke dagen en tijden u
werkzaam bent. Tevens is een
recente accountantsverklaring of
loonspecificatie nodig.

E

Woonplaats		

Bij mijn werkadres, vul onderstaande gegevens in***
Naam bedrijf		
Straat		

Huisnummer

Postcode

		

Woonplaats		

Contactpersoon		
Werktijden			

van		

tot		

uur

Bent u in het bezit van een rolstoel of een duw-wagen
Ja		

6

		

Nee

Op welke momenten ervaart u parkeeroverlast in uw straat?
maandag		

ochtend		

middag			

avond

ochtend		

middag			

avond

ochtend		

middag			

avond

ochtend		

middag			

avond

ochtend		

middag			

avond

ochtend		

middag			

avond

ochtend		

middag			

avond

toelichting		

dinsdag		
toelichting		

woensdag		
toelichting		

donderdag		
toelichting		

vrijdag			
toelichting		

zaterdag		
toelichting		

zondag			
toelichting		

Aanvraagformulier Parkeervoorzieningen voor mensen met een handicap

3/5

7

Inwonende partner of huisgenoot

A

Heeft u een inwonende partner of huisgenoot?
Ja		

B

Nee

Kan uw inwonende partner of huisgenoot u begeleiden bij het in- en uitstappen uit uw auto?
Ja		

Nee

toelichting		

C

Kan uw inwonende partner of huisgenoot u langdurig voortduwen in een rolstoel?
Ja		

Nee

toelichting		

D

Beschikt uw inwonende partner of huisgenoot over een auto?
Nee		

8
Indien aanvrager een kind is:
vermeld naam van één van de
ouders of verzorgers en zet
handtekening van één van de
ouders of verzorgers

Ja, kentekennummer		

Verklaring en ondertekening
• Ik verklaar hiermee dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld en dat ik alle gegevens juist
heb ingevuld.
• Ik verleen toestemming aan de dienst Stadsbeheer om het medisch advies dat een arts van de
afdeling Sociaal Medische Zorg van de GGD opstelt te gebruiken voor de beoordeling van deze
aanvraag. Ook verleen ik toestemming voor het gebruik van dit medisch advies door de dienst

Lees deze verklaring en
onderteken het formulier

Stadsbeheer in een beroeps- of bezwaarprocedure met betrekking tot deze aanvraag.
• Ik maak de kosten van de medische beoordeling over aan de GGD
(NL85BNGH0285138375 van de Bank Nederlandse Gemeenten
ten name van Gemeente Den Haag GGD/SMZ onder vermelding van medische beoordeling +
naam en voorletters van de aanvrager).
• Incassant ID: NL46PVG273709270000
Kenmerk machtiging: parkeervergunning
Door ondertekening van dit formulier geeft u, bij de toekenning van een Bewonersvergunning
Gehandicapten (alleen voor bestuurders), toestemming aan Dienst Stadsbeheer, Parkeren om
doorlopende incasso opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te
schrijven voor de eerste betaling en verlenging van de aangevraagde parkeervergunning(en) in
opdracht van Dienst Stadsbeheer, Parkeren.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen 8 weken ná afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden. Door ondertekening bevestigt u dat de gegevens in dit
formulier gecontroleerd zijn en akkoord zijn.
Den Haag, datum		

Handtekening aanvrager													
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Toelichting
Rijdt u in een leaseauto? Dan moet u het leasecontract op uw naam met uw aanvraag meesturen
of inleveren. Rijdt u permanent in een auto van uw werkgever? Dan moet u een verklaring van uw
werkgever meesturen of inleveren.
Heeft u geen medische beoordeling, die door de gemeente Den Haag is afgegeven?
Stuur dan een kopie van uw beoordeling mee.
Een ondertekende en gestempelde verklaring van uw werkgever waarop staat vermeld op welke
dagen en tijden u werkzaam bent. Tevens is een recente accountantsverklaring of loonspecificatie
nodig.
Stuur dit formulier naar:
Handhavingsorganisatie, Gehandicaptenparkeren
Antwoordnummer 1435
2501 VE Den Haag
(postzegel is niet nodig)
Plak hier een originele recente pasfoto die door een vakfotograaf is gemaakt.

Schrijf uw naam en geboortedatum op de achterzijde van de pasfoto.
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