
 
 
Aanvraagformulier parkeervergunning/ontheffing              

Bewoners 

* Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor correspondentie betreffende uw aanvraag. 

 
 

Toelichting Per aanvraagformulier kunt u één bewonersvergunning aanvragen.  
 
Let op: bij deze aanvraag dient u de volgende documentatie mee te sturen: 
 Kopie geldig legitimatiebewijs;  
 Kopie kentekenbewijs deel 1B/kentekencard (tenaamstelling); 
 Indien u een lease- of bedrijfsauto rijdt, dient u een berijdersverklaring (hiermee 

verklaart het bedrijf of de leasemaatschappij dat het voertuig aan de aanvrager 
beschikbaar is gesteld) mee te sturen. 

 Bij wijziging: de te wijzigen vergunning/ontheffing 
 
U kunt uw vergunning ook digitaal aanvragen via www.parkeerservicepijnacker-
Nootdorp.nl op het tabblad webshop 
 
Meer informatie over parkeervergunningen in Pijnacker-Nootdorp kunt u vinden op 
www.parkeerservicepijnacker-Nootdorp.nl 
 
 
Stuur het aanvraagformulier met de documenten naar: 
Gemeente Pijnacker-Nootdorp, p/a Postbus 97812, 2509 GE Den Haag 
 

Persoonlijke 
informatie 

Burgerservicenummer  

Sexe □  Man     □  Vrouw 

Voorletters + Naam  

Straat + huisnummer  

Postcode + Woonplaats  

Geboortedatum  

E-mailadres*  

Telefoon vast/mobiel  

Soort 

vergunning 

 Bewonersvergunning  (77,15) 
 Bewonersontheffing (77,15) 
 Wijziging vergunning/ontheffing (€13,45) 

 
Toelichting: U kunt een bewonersvergunning aanvragen voor uw motorvoertuig. Het is niet 
mogelijk om voor een kampeermiddel een vergunning aan te vragen. De bovenstaande bedragen 
zijn vaste bedragen per jaar. Vraagt u in de loop van het jaar een vergunning aan, dan wordt het 
hele bedrag in rekening gebracht. De parkeervergunningen zijn een jaar na aanvraag geldig.  

Kenteken Kenteken auto waarvoor vergunning aangevraagd 
wordt 

            --          --       

Indien u niet de 
kentekenhouder 
bent 

Indien u een lease/bedrijfsauto rijdt, verzoeken wij u de naam van de kentekenhouder in 
te vullen: 

Naam kentekenhouder:                                                                               

Let op: u dient een berijdersverklaring mee te sturen indien u niet de kentekenhouder 
bent 

Toetsing 
 

Uw vergunningaanvraag wordt getoetst aan de beleidsregels voor afgifte 
parkeervergunningen en ontheffingen parkeerschrijfzones van de gemeente Pijnacker-
Nootdorp. Bij een positieve toetsing ontvangt u de vergunning.  

Ondertekening Ondergetekende verklaart deze aanvraag volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. 
Het verstrekken van onjuiste informatie kan leiden tot het verlies van het recht op een 
parkeervergunning. 
 
Door ondertekening van dit aanvraagformulier verleent de aanvrager toestemming aan 
P1 On Street B.V. om de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) te raadplegen. 

Naam aanvrager: 
 

Datum: 
 
 

Handtekening: 
 
 


