Aanvraagformulier parkeervergunning
Dienstenvergunning bedrijven
Toelichting

Per aanvraagformulier kunt u één vergunning soort aanvragen. Wilt u andere soorten
vergunningen aanvragen, dan kunt u extra aanvraagformulieren downloaden via
www.parkeerservice-enkhuizen.nl dan wel deze bij het stadskantoor ophalen. Via de
website kunt u uw vergunning ook digitaal aanvragen en/of betalen.
Het verkrijgen van een dienstenvergunning is aan een aantal voorwaarden
verbonden. U wordt verzocht de onderstaande vragen correct te beantwoorden. De
dienstenvergunning kan per week verstrekt worden met een maximum van 1 jaar (1
februari tot en met 31 januari)
Mee te sturen documentatie met dit aanvraagformulier:

Kopie van een legitimatie bewijs van de contactpersoon.

Het registratienummer waarmee het bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel.

Bedrijfsgegevens

Stuur het aanvraagformulier met de documenten naar:
Parkeerservice Enkhuizen, p/a P1, antwoordnummer 93314 2509 WB Den Haag
Bedrijfsnaam
□ Man □ Vrouw
Contactpersoon
Vestigingsadres + huisnr
Postcode + Woonplaats
KvK nummer
Factuuradres (optioneel)

Telefoon
IBAN-nummer

(voor evt. retourbetaling)

1. Bent u eigenaar of houder van een motorvoertuig die beroep of
bedrijf uitoefent waarbij dit voertuig gehanteerd wordt bij het
verrichten van bouw-, herstel-, onderhouds- of daarmee gelijk
te stellen werkzaamheden.
2. Is het noodzakelijk voor uw bedrijfsvoering dat u in de
onmiddellijk nabijheid van de bedrijfslocatie geparkeerd moet
worden.
Zo ja, wilt u dit hier motiveren:

Vragen

Vergunning

□ Ja

□ Nee

□ Ja

□ Nee

Gewenste ingangsdatum vergunningen
Gewenst aantal dienstenvergunningen

………..

Gewenste looptijd vergunningen (in weken vanaf ingangsdatum)
Indien vergunning voor meer dan 15 weken aangevraagd wordt, is
het bedrag gemaximaliseerd tot € 133,70 per vergunning

………..

Of
Gewenste einddatum
………..
Tarief per week
Tarief voor periode (indien meer dan 15 weken)
Kosten aanvraag (aantal weken * aantal vergunningen * tarief)

Parkeerservice Enkhuizen is een samenwerkingsverband tussen gemeente Enkhuizen en P1

€ 8,95 /
€ 134,50
€ …………..

Informatie

Het kan zijn dat u meer parkeervergunningen aanvraagt dan toegewezen worden in
verband met beperking op het aantal te verstrekken vergunningen. In dat geval zal het
te veel betaalde bedrag aan u gerestitueerd worden.

Betaling

De aanvraag dient eerst betaald te worden alvorens deze inhoudelijk behandeld
wordt. U kunt de aanvraag opsturen waarna u een factuur thuisgestuurd krijgt, dan
wel de aanvraag inleveren en contant betalen bij het stadskantoor van Enkhuizen.

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:

Parkeerservice Enkhuizen is een samenwerkingsverband tussen gemeente Enkhuizen en P1

