
 
 

 
 

 

Parkeerservice Zoetermeer is een samenwerkingsverband tussen gemeente Zoetermeer en P1 

 

Aanvraagformulier parkeerontheffing 

Bedrijven/instellingen 
 

 
 

Toelichting Per aanvraagformulier kunt u één ontheffingssoort aanvragen. Wilt u andere soorten 
vergunningen aanvragen, dan kunt u extra aanvraagformulieren downloaden via  
www.parkeerservicezoetermeer.nl  dan wel deze bij het Parkeer servicebureau 
ophalen. 
U kunt de ontheffing ook via onze web shop aanvragen,  
https://vergunning.p1overheid.nl/zoetermeer 
 
Het verkrijgen van een bedrijfsparkeerontheffing is aan strenge voorwaarden 
verbonden. U wordt verzocht de onderstaande vragen correct te beantwoorden. Een 
aantal vragen is mogelijk niet op uw situatie van toepassing.  
Let op: 
 Bijvoegen het formulier met de gegevens van de medewerkers waarvoor u een 

ontheffing aanvraagt. 
 Bij nieuwe bedrijven en/of kenteken wijzigingen een recent uittreksel van de Kamer 

van Koophandel.  
 Kopie kenteken deel 1B. (tenaamstellingsbewijs) 
 Aanvraag ondertekend door eigenaar. (gemachtigde op KvK) Kopie legitimatie 

bijvoegen. 
Stuur het aanvraagformulier met de documenten naar: 
Parkeerservice Zoetermeer, p/a P1,  Brusselstraat 4, 2711 AJ Zoetermeer. 
 

Bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam  

Contactpersoon                                                        □  Man     □  Vrouw 

Vestigingsadres + huisnr  

Postcode + Woonplaats  

KvK nummer  

Factuuradres (optioneel)  

 
 

Email adres (verplicht) 
 

Telefoon  

Informatie Indien men regelmatig wisselt van auto is het mogelijk een ontheffing te krijgen op 
bedrijfsnaam,  hiervoor moet een werkgeversverklaring voor worden ingeleverd met 
daarin het verzoek voor een ontheffing op naam, inclusief aangegeven de reden 
waarvoor een ontheffing op naam moet worden uitgegeven. (dit alleen aan te vragen 
door werkgever) 
 
Ontheffing op Kenteken/Naam: …………………………………………………… 
    1 jaar € 16,03 
    4 jaar € 57,75 
 
De kosten voor de ontheffingen (inclusief kentekenwijzigingen) bedragen € 16,03) 
leges per stuk.  

Betaling De aanvraag dient eerst betaald te worden alvorens deze inhoudelijk behandeld wordt. 
U kunt de aanvraag opsturen waarna u een factuur via de mail ontvangt, dan wel de 
aanvraag inleveren en contant betalen bij Parkeerservice Zoetermeer. 

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 

Naam aanvrager:  

Datum: 
 
 

Handtekening: 
 
 


