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versienummer formulier

17.06.2022

Bezoekadres

Publiekshal
Geleenstraat 25, Heerlen

Gehandicaptenparkeerplaats

1 Gegevens aanvrager

Burgerservicenummer (BSN)

Naam en voorletters

Adres

Postcode en plaats

Geboortedatum     man   vrouw

Telefoonnummer

Emailadres

VOORWAARDE
U bent in het bezit van een (geldige) gehandicaptenparkeerkaart voor een 
bestuurder. Als u in het bezit bent van een passagierskaart, komt u niet 
altijd in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. 
Heeft u vragen hierover? Bel dan met de gemeente Heerlen. Een gehan
dicaptenparkeerkaart vraagt u aan bij het Sociaal Portaal.

2 Gehandicaptenparkeerkaart

Nummer

Vervaldatum
(kopie bijvoegen)

3 Voertuig
Bent u in het bezit van een rijbewijs b?    ja  nee
Bestuurt u het voertuig zelf?     ja  nee
Wordt de auto gebruikt voor vervoer van een rolstoel?   ja  nee

Kenteken motorvoertuig op uw naam
(kopie deel 1 en 2 bijvoegen)

 = aankruisen indien van toepassing > lees verder
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4 Parkeergelegenheid
Heeft u een eigen parkeergelegenheid of de mogelijkheid
hiertoe zoals garage, oprit?       ja  nee
Woont u in een parkeervergunninggebied?      ja  nee

5 Reden aanvraag

6 Gewenste locatie (voeg eventueel tekening bij)

Gewenste locatie is  Openbare ruimte
   Eigen terrein (bijv. van woningvereniging, particulier of bedrijf)
   Weet niet

7 Ondertekening aanvrager

Ik heb dit aanvraagformulier geheel naar waarheid ingevuld. Ik weet dat het onjuist invullen van het 
formulier strafbaar is. Ik stem ermee in dat de gemeente de gegevens controleert.

Plaats   Datum

Handtekening

> lees verder
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De actuele kosten en voorwaarden van uw aanvraag kunt u nalezen op www.heerlen.nl/producten-en-diensten. 
De gemeente Heerlen hecht grote waarde aan uw privacy. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en 
beveiligd en slechts gebruikt voor de behandeling van uw gehandicaptenparkeerplaats.
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3/3 Eenmalige machtiging
Burgerservicenummer (BSN)/

BIN (KvK-nummer)

Naam en voorletters

Adres

Postcode en woonplaats

IBAN

Omschrijving 39050 / GPP

Bedrag € 239,25

Aantal termijnen 1

Ondergetekende verleent hierbij een eenmalige machtiging aan de gemeente Heerlen om van boven-
genoemde rekening:
€ 239,25 ten behoeve van leges Gehandicapten Parkeerplaats af te schrijven.

Plaats   Datum

Handtekening

Deze eenmalige machtiging kunt u niet annuleren.


