Aanvraagformulier
Parkeervergunning voor Particulieren
Aangifte parkeerbelasting als bedoeld in artikel 6, lid 4 van de Verordening parkeerbelastingen 1992 ter zake van
het parkeren krachtens een vergunning.
Mee te sturen documenten:
- Indien u niet staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen 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;
- Heeft 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;
Het aanvraagformulier voor een parkeervergunning kan gezonden worden aan:
Dienst Stadsbeheer
Handhavingsorganisatie Afdeling Vergunningen
Antwoordnummer 1435
2501 VE Den Haag

1

Persoonlijke gegevens
Achternaam		

		

Voorletters

Geboortedatum		

		

Geslacht

M

V

BSN			
Straat				

Adres waarvoor u een of meer
parkeervergunningen wil
aanvragen.

Huisnummer

Postcode			

		

Plaats		

E-mailadres		
Telefoon			
IBAN-nummer		

2

Aanvraag parkeervergunning(en)

A

Soort vergunning
Eerste bewonersvergunning
Aantal		

1		

Met ingang van 		

				
Kenteken			
Extra bewonersvergunning(en)
Aantal		

Met ingang van		

				
Kenteken			
Bezoekersvergunning
Aantal		
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Bijvoorbeeld een garage of
parkeerplaats op eigen terrein.
Voor dit kenteken kunt u dus
geen vergunning aanvragen.

B

1		

Met ingang van		

Kunt u gebruik maken van een of meer eigen parkeerplaatsen?
Nee		

Ja

> vul het aantal eigen parkeerplaatsen in		 Aantal		

Kenteken van de auto die u op de eigen parkeerplaats parkeert 		

Aanvraagformulier parkeervergunning voor Particulieren

1/2

3

Wijze van betalen aanvraag en verlenging
Factuur
Automatische incasso. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming de kosten
van aanvraag en verlenging van de parkeervergunning(en) geautomatiseerd te incasseren van
bovengenoemd IBANnummer. Incassant ID NL47PVG27370927.

4

Basisregistratie personen
Staat u op bovengenoemd adres ingeschreven in de Basisregistratie Personen?

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
Basisregistratie Personen en dit telefonisch aan de afdeling Vergunningen door te geven, onder
vermelding van uw vergunningnummer(s).

5

Ondertekening			
Door ondertekening bevestigt u dat de gegevens in dit formulier gecontroleerd en akkoord zijn.
Datum		

Plaats		

Handtekening															
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