Aanvraagformulier
Europese Gehandicaptenparkeerkaart voor een instelling
Let op! Aan deze aanvraag zijn kosten verbonden.
U vindt de actuele kosten op www.denhaag.nl/parkeren.
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.
Het aanvraagformulier voor een gehandicaptenkaart kan gezonden worden aan:
Dienst Stadsbeheer
Handhavingsorganisatie Afdeling Vergunningen
Antwoordnummer 1435
2501 VE Den Haag
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Aanvraag Europese Gehandicaptenparkeerkaart
Gehandicaptenkaart voor een instelling

2

Persoonlijke gegevens
Naam de instelling															
Achternaam directeur								

Voorletters				

Burgerservicenummer		

					
Geslacht		

Geboortedatum			

Adres van de instelling										

M		

V

Huisnummer

Woonplaats							

Postcode

E-mail																	
					

Telefoon overdag			
IBAN-nummer			
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel		

Kopie brief WTZI meesturen

Instellingsnummer WTZi

versie februari 2019

Kopie Kvk meesturen
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Identiteitsbewijs directeur

A

Uw legitimatiebewijs > Stuur een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee
Soort							

Nummer
									

Geldig tot			
B

Het voertuig die op naam van de instelling staat
									

Kentekennummer		

> Gaat het om een leaseauto op naam van de instelling? Dan moet u een kopie van het leasecontract
meesturen met uw aanvraag

4

Aanvraag Europese Gehandicaptenparkeerkaart
Waar wilt u de parkeerkaart afhalen?

Zie voor de adresgegevens en
openingstijden pagina 13 van de
brochure Parkeervoorzieningen
voor mensen met een handicap.

SDK Centrum
SDK Escamp

Let op! U kunt op de stadsdeel
kantoren alleen nog pinnen.
Op stadsdeelkantoor Centrum kunt
u pinnen en contant betalen.

5

Verklaring en ondertekening
• Ik verklaar hiermee dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld en dat ik alle gegevens juist
heb ingevuld.
• Onze instelling voldoet aan de gestelde criteria voor instellingen.
> Ik stuur een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de directeur mee. Bij een leaseauto stuur ik
een kopie van het leasecontract mee.

Den Haag, datum		

									

Handtekening aanvrager													
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