Aanvraagformulier Parkeervergunning voor Bedrijven
Toelichting

Uw vergunningaanvraag kan gemakkelijk en snel via de webshop van Parkeerservice Noordwijk
www.parkeerservicenoordwijk.nl ingediend worden.
Bij deze aanvraag dient u de volgende documenten mee te sturen:
• Kopie van kentekenbewijs (deel 1b)
• Staat het voertuig niet op naam van het bedrijf : een eventuele leaseovereenkomst of
een werkgeversverklaring dat het personeelslid die eigenaar is van het motorvoertuig
in dienst is bij het aanvragende bedrijf
• Uittreksel KvK max. 3 maanden oud
Stuur het aanvraagformulier met de documenten naar:
Parkeerservice Noordwijk, Prins Bernhardstraat 72, 2202 LR Noordwijk of psbnoordwijk@p1.nl

Gegevens
aanvrager

Bedrijfsnaam*
KvK nummer*
Contactpersoon bedrijf*

□ Dhr. □ Mw.

Straat, huisnr., bedrijf*
Postcode + Vestigingsplaats*
E-mailadres*
Telefoon vast/mobiel
Voorwaarden
aanvraag

•
•

Geregistreerd bedrijf in of buiten Noordwijk
Kenteken op bedrijfsnaam of een leaseovereenkomst of een werkgeversverklaring

Uitgebreide informatie over alle soorten vergunningen kunt u op www.parkeerservicenoordwijk.nl vinden.

Vergunning

□ Bedrijfsvergunning A
(op kenteken)
300,00 €/ jaar

Kenteken 1: _________________
(Verplicht)

Kenteken 2: __________________
□ Bedrijfsvergunning B
(op naam)

150,00 €/ jaar

Betaling

Ondertekening

Kenteken 3: __________________
Maximaal 10 kentekens

Vrachtwagenvergunning
□ 200,00 €/jaar voor <10 m
□ 300,00 €/jaar voor 10-15 m
□ 400,00 €/jaar voor 15-20 m

Bedrijfsvergunning A is geldig in vergunningsgebied
paars, turquoise en maximaal 3 uur in rood
Bedrijfsvergunning B is geldig in vergunningsgebied
turquoise en maximaal 3 uur in rood

□ ’s Gravendijckseplein
□ Zilkerduinweg

Vrachtwagenvergunning is alleen geldig in het
aangevraagde gebied.

□
□
□
□

per bank d.m.v. een factuur, uw vergunning wordt actief na verwerken van uw betaling
per pin aan de balie van Parkeerservice Noordwijk, uw vergunning wordt direct geactiveerd
contant aan de balie van Parkeerservice Noordwijk, uw vergunning wordt direct geactiveerd
iDEAL betaling in mijn account, uw vergunning wordt direct geactiveerd.

Ondergetekende verklaart deze aanvraag volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en aanvaardt de consequenties
indien het tegendeel mocht blijken.

Datum en Handtekening:

Parkeerservice Noordwijk is een samenwerkingsverband tussen gemeente Noordwijk en P1

