
 
 

 
 

Parkeerservice Zoetermeer is een samenwerkingsverband tussen gemeente Zoetermeer en P1 

Aanvraagformulier parkeervergunning 

Bewoners 

 

Toelichting Per aanvraagformulier kunt u één vergunning aanvragen. Dit aanvraagformulier kunt u 
downloaden via http://www.parkeerservicezoetermeer.nl dan wel deze bij 
Parkeerserviceburau Zoetermeer ophalen. Indien u een tweede vergunning aanvraagt 
geldt een hoger tarief dan voor de eerste vergunning. 
U kunt de vergunning ook via onze webshop aanvragen, 
https://vergunning.p1overheid.nl/zoetermeer 
Bij deze aanvraag dient u de volgende documenten mee te sturen: 
  een kopie van Kentekenbewijs deel 1B (tenaamstellingsbewijs) 
  ingeval u in een lease-auto rijdt, een lease / werkgevers verklaring 
 indien u een nieuwe bewoner bent, een koop- of huurovereenkomst of 

inschrijving van de gemeente. 
 Kopie legitimatiebewijs 
 
Stuur het aanvraagformulier met de documentatie naar: 
Parkeerservice Zoetermeer, Brusselstraat 4, 2711 AJ Zoetermeer 

Persoonlijke 
informatie 

Burgerservicenummer  

Sexe   □  Man     □  Vrouw 

Voorletters + Naam    

Adres + huisnr  

Postcode + Woonplaats  

Geboortedatum  

E-mailadres  

Telefoon vast/mobiel  

Vergunning o 1e bewonersvergunning, legeskosten € 16,03  

o 1 bewonersvergunning 4 jaar € 57,75 

o 2e bewonersvergunning,  € 237,60 + € 16,03 

o 2e bewonersvergunning 4 jaar € 950,50 + € 16,03 

Kenteken             --         --   

Indien u niet de 
kentekenhouder 
bent 

Indien u een vergunning aanvraagt en en de auto niet op uw naam staat dan 
dient u de naam van de kentekenhouder hier in te vullen: 
 
Naam kentekenhouder: _____________________________________ 
 
Let op: Bij een auto van de zaak of lease-auto moet u een werkgeversverklaring 
meesturen. 

Vragen Voor bewoners van Spazio aan de Nederlandlaan en 
Buitenom en de Reimsstraat geldt een aantal aparte 
voorwaarden. Indien u hier woont dient u de volgende 
vragen te beantwoorden: 
 
1. Bent u een bewoner van Spazio (Nederlandlaan, 

Buitenom); 
2. Zo ja, maakt de garage deel uit van de 

huurovereenkomst? U heeft geen garageplek dan 
vraagt u automatisch een bedrijfsvergunning aan. 

 
Zo ja, wat is het  Garagepas nummer: 

 
 
 
 
 
Ja / Nee 
 
Ja / Nee        
 
 
 
-----------                   

3. Woont u op de Reimsstraat? 

4. Staat u ingeschreven voor een garagebox of beugel 
plaats (indien u o.a. op Reimsstraat woont) dan vraagt 
u automatisch een 2de bewonersvergunning aan. 

Ja/Nee 

Ja/Nee 

Betaling 
 

Aanvragen worden wel behandeld zonder dat eerst de betaling ontvangen is. Alleen 
de vergunning word pas afgegeven/verstuurd als betaling geheel ontvangen is. 
 

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 

Datum: 
 
 

Handtekening: 
 


