Gemeente Den Haag

deb.nr.
deb.nr.
gebied

initialen

Aanvraagformulier
Parkeervergunning voor Particulieren
(Duidelijk in blokletters invullen)
De ondergetekende,
naam:

voorletters:

adres:

geboortedatum:

pc/plaats

burgerservicenummer:

telefoon overdag:

IBAN:

m/v*

e-mail adres		
* doorhalen wat niet van toepassing is.

1. vraagt hierbij de volgende parkeervergunning(en) aan:
• eerste bewonersvergunning
aantal:
1
• extra bewonervergunning(en)
aantal:
• bezoekersvergunning
aantal:
1

met ingang van:
met ingang van:
met ingang van:

kenteken:
kenteken:

2. 	Kunt u gebruik maken van een of meer eigen parkeerplaatsen? (Bijvoorbeeld een garage of parkeerplaats op eigen terrein)
• Nee • Ja, vul het aantal eigen parkeerplaatsen in:
Het kenteken van de auto die u op de eigen parkeerplaats parkeert is:
Voor dit kenteken kunt u dus geen vergunning aanvragen.
3. Wijze van betalen aanvraag en verlenging.
• wil de kosten van aanvraag en verlenging van de parkeervergunning(en) per acceptgiro betalen.
• geeft toestemming de kosten van aanvraag en verlenging van de parkeervergunning(en) geautomatiseerd te incasseren van
		
bank-/girorekeningnummer* 		
op naam van
		
		
Als u per acceptgiro betaalt, dan moet u de kosten van uw bewonersparkeervergunning voor een heel jaar vooruit betalen.
		
Met een automatische incasso worden de kosten van de vergunning in twee keer geïncasseerd.
4. Staat u op bovengenoemd adres ingeschreven in de bevolkingsadministratie? Ja/nee*

	Niet ingeschreven? Stuur dan een kopie van een ondertekend huur- of koopcontract mee. De aangevraagde vergunning(en) kan onder voorbehoud worden toegekend. Om in aanmerking te komen voor verlenging van uw vergunning(en) dient u zich zo spoedig mogelijk in te schrijven in
de bevolkingsadministratie en dit telefonisch aan de afdeling Vergunningen door te geven, onder vermelding van uw vergunningnummer(s).

plaats:

datum:

Mee te sturen documenten:
- Indien u niet staat ingeschreven in de bevolkingsadministratie van
Den Haag: een kopie van een ondertekend huur- of koopcontract.
- Vraagt u een vergunning aan voor een leaseauto of een auto
welke door uw werkgever aan u beschikbaar is gesteld, stuur
dan een leaseovereenkomst mee, of een verklaring van uw werkgever waaruit regelmatig gebruik van de auto blijkt.
-H
 eeft u een auto met buitenlands kenteken, of een auto met
“GN”, “BN” of “CD” in het kenteken? Stuur dan een kopie van
het kentekenbewijs deel 1B of een koopcontract mee.

handtekening:

Het aanvraagformulier voor
een parkeervergunning kan
gezonden worden aan
Dienst Stadsbeheer, Parkeren
Vergunningen
Antwoordnummer 1435
2501 VE Den Haag.
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