Aanvraag
Parkeervergunning bewoner

U kunt uw aanvraag ook digitaal kunt doen. Uw aanvraag wordt dan direct
verwerkt. Ga hiervoor naar www.rotterdam.nl/parkerenonline.
Let op:
De gemeente gebruikt de adresgegevens die in de basisregistratie personen
zijn gekoppeld aan uw burgerservicenummer.
Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren met een kopie van uw
legitimatiebewijs worden in behandeling genomen.
U krijgt van de Stadswinkel een besluit over uw aanvraag.*

Gemeente Rotterdam
Publiekszaken
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

Meer informatie:
www.rotterdam.nl/parkeren
www.rotterdam.nl/parkerenonline

1. Gegevens aanvrager
Woont u in een betaald parkeergebied?

ja

nee, u komt mogelijk in aanmerking voor een parkeervergunning
als u nabij de grens van betaald parkeergebied woont.

burgerservicenummer
straatnaam en huisnummer
postcode

plaats

telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent

Als u dit invult krijgt u een besluit alleen naar

e-mailadres

dit mailadres gestuurd, u ontvangt geen post:

2. Soort vergunning
Bewoners in parkeersector 1 of 3 hebben keuze tussen een gewone vergunning of een
belanghebbendenvergunning (ander tarief). Voor meer informatie over parkeersectoren
zoek op www.rotterdam.nl/parkeren op "parkeersectoren centrum".
parkeervergunning

Welke parkeervergunning vraagt u aan?

belanghebbendenparkeervergunning (alleen als u in sector 1 of 3 woont)

3. Specificatie aanvraag
Woont u in een gebouw met een eigen of
gemeenschappelijke parkeervoorziening of
of waaraan een dergelijke voorziening is
toegewezen?

ja
nee
Indien ja, komt u niet in aanmerking voor een vergunning. In sommige gevallen kunt u
in aanmerking komen voor een tijdelijke vergunning. Raadpleeg voor meer informatie
de informatiefolder Parkeervergunning of kijk op www.rotterdam.nl/parkeren

Voor welk kenteken van de auto/
brommobiel vraagt u de vergunning aan?

Wilt u met meer voertuigen gebruik maken van 1 parkeervergunning?
Voeg dan een kenteken toe via Mijn Loket (www.rotterdam.nl/parkerenonline)
of gebruik het formulier "Wijzig/toevoegen kenteken".
Heeft u een ontheffing milieuzone?

ja

nee

Indien ja, voeg de ontheffing bij

Betreft het een niet-Nederlands kenteken?

ja

nee

Indien ja, voeg een kopie kentekenbewijs toe en een
BPM-vrijstelling of kopie van uw betaling BPM-aangifte.

Wordt de auto geleast
door u of het bedrijf waar u werkzaam bent?

ja

nee

Zo ja, gaat u akkoord met de volgende verklaring?

Hierbij verklaar ik dat de auto eigendom is van een leasemaatschappij en dat deze,
of, in het geval de auto door de werkgever wordt geleast, de werkgever waar ik in
loondienst ben, de auto aan mij heeft toegewezen om te gebruiken. De gemeente
controleert de door mij verstrekte gegevens. De vergunning kan worden ingetrokken,
indien achteraf blijkt dat de door mij verstrekte gegevens niet juist zijn.
ja

nee
Vul het tweede blad ook in
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Betreft uw aanvraag een bedrijfsauto?

ja

nee

Zo ja, gaat u akkoord met de volgende verklaring?

Hierbij verklaar ik dat de auto eigendom is van het bedrijf waar ik in loondienst ben en
dat de werkgever mij deze auto heeft toegewezen om te gebruiken. De gemeente
controleert de door mij verstrekte gegevens. De vergunning kan worden ingetrokken,
indien achteraf blijkt dat de door mij verstrekte gegevens niet juist zijn.
Woont u op een binnenvaartuig?

ja

nee

ja

nee

Indien ja, voeg een registratiebewijs binnenvaartuig toe.

4. Wachtlijst
Indien er een wachtlijst is voor de sector
waar u woont, wilt u dan een tijdelijke
vergunning in een aangrenzende sector?

ja

nee

5. Betaling
Welk betalingstermijn wilt u?
Welke betaalwijze wilt u?

per 3 maanden

per jaar

acceptgiro

automatische incasso, vul hieronder het banknummer in:

bankrekeningnummer (IBAN)
Ik machtig gemeente Rotterdam hierbij het bedrag automatisch van mijn bankrekening
af te schrijven.**

6. Benodigde documenten
kopie geldig legitimatiebewijs aanvrager (verplicht)

Kruis aan welke leesbare documenten

kopie bankpas aanvrager (verplicht)

u bijvoegt:

registratiebewijs binnenvaartuig (indien u een binnenvaartschipper bent)
kopie ontheffing milieuzone of aanvraag sloopregeling (indien van toepassing)
kopie kentekenbewijs met voertuiggegevens (indien het kenteken niet NL is)
kopie vrijstelling BPM of kopie betalingsbewijs BPM-aangifte
(indien het kenteken niet-Nederlands is)

7. Ondertekening
Ondertekening van dit formulier is, in geval van automatische incasso,
tevens een machtiging voor een automatische incasso.**
datum

handtekening aanvrager

* Indien u na 4 weken geen beschikking op uw aanvraag heeft ontvangen, kunt u in
aanmerking komen voor een dwangsom. De dwangsomregeling geldt niet voor alle
besluiten en is niet van toepassing op servicenormen. Nadere informatie over de
dwangsomregeling kunt u vinden op www.rotterdam.nl/dwangsomregeling
** Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u de betaling terugboeken zonder
opgaaf van reden binnen 56 dagen. Als het bedrag niet automatisch van de rekening
kan worden geschreven, vordert gemeente Rotterdam het verschuldigde bedrag.
In dat geval komen alle invorderingskosten voor rekening van de aanvrager,
naast de kosten van de parkeervergunning(en).

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op Rotterdam.nl/privacy
Zie als voorbeeld: www.rotterdam.nl/loket/documentenkcc/aanvraagBabyboom.pdf
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