Aanvraag
Nieuwe pas parkeervergunning
(alleen parkeersector 1B en 3B)

U kunt uw aanvraag ook digitaal doen. Uw aanvraag wordt dan direct
verwerkt. Ga hiervoor naar www.rotterdam.nl/parkerenonline.

Gemeente Rotterdam
Publiekszaken
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

Let op:
Voor burgers en éénmanszaken gebruikt de gemeente de adresgegevens die
in de basisregistratie personen zijn gekoppeld aan hun burgerservicenummer.
Voor bedrijven gebruikt de gemeente de adresgegevens zoals die bij de
Kamer van Koophandel zijn geregistreerd.

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

1. Gegevens aanvrager
Doet u de aanvraag namens een bedrijf?
Bent u een burger of éénmanszaak?

inschrijfnummer Kamer van Koophandel en vestigingsnummer
vul uw burgerservicenummer in
(ga direct door naar invullen telefoonnummer)
achternaam en voorletters aanvrager
functie aanvrager
telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent
email (voor correspondentie over de aanvraag)

2. Vergunningpas
Kruis de reden van vermissing aan
Vul de gegevens van de vergunning in

verlies

diefstal

beschadiging, stuur de pas mee.

kenteken(s) vergunning
pasnummer vergunningsbewijs (Staat vermeld op de toekenningsbrief)

U gaat met ondertekening van dit formulier akkoord dat uw oude pas wordt geblokkeerd en dat er een nieuwe pas wordt aangemaakt.
De hiervoor geldende kosten betaalt u per (eenmalige) automatische incasso of via acceptgiro (afhankelijk van uw huidige
betalingswijze van de vergunning)
Bent u niet meer in het bezit van uw vergunningpas?
Dan kunt u tijdens uw aanvraag voor een nieuwe pas het volgende doen:
In uw auto legt u een briefje neer dat u uw originele vergunningpas kwijt bent.
Op het briefje schrijft u uw originele pasnummer. U laat dit briefje liggen totdat u uw nieuwe vergunningpas heeft ontvangen.

3. Benodigde documenten
kopie geldig legitimatiebewijs (indien u bewoner bent)

Kruis aan welke leesbare documenten
u bijvoegt:

Beschadigde vergunningpas

4. Ondertekening
Ondertekening van dit formulier is, in geval van eenmalige incasso, tevens een
machtiging voor een eenmalige incasso geldende kosten voor de
vergunningpas.
datum

handtekening aanvrager

* Als het bedrag niet automatisch van uw rekening kan worden geschreven, vordert gemeente
Rotterdam het verschuldigde bedrag zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist.
In dat geval komen alle invorderingskosten voor uw rekening naast de kosten van de pas.

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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