
 
 

Parkeerservice Enkhuizen is een samenwerkingsverband tussen gemeente Enkhuizen en P1 

 

Aanvraagformulier parkeervergunning 

Bewoners 

 

Toelichting  
Per aanvraagformulier kunt u één vergunning aanvragen. Wilt u meerdere 
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. 
 
Let op: bij deze aanvraag dient u de volgende documenten mee te sturen: 

 Kopie van de kentekenbewijs deel 1b waaruit blijkt dat u de eigenaar van de 
auto bent. Indien u meerdere kentekens op uw vergunning wilt hebben, moet 
u meerdere kopieën bijvoegen waarvan minimaal een kentekenbewijs op 
naam van de aanvrager staat’; 

 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. 

 
Stuur het aanvraagformulier met de documenten naar: 
Parkeerservice Enkhuizen, p/a P1, antwoordnummer 93314, 2509 WB Den Haag 

Persoonlijke 
informatie 

Burgerservicenummer  

Sexe   □  Man     □  Vrouw 

Voorletters + Naam    

Adres + huisnr  

Postcode + Woonplaats  

Geboortedatum  

E-mailadres  

Telefoon vast/mobiel  

IBAN-nummer                                                (voor evt. retourbetaling) 

Vragen 1. Heeft u een parkeerplaats op eigen terrein? Ja / Nee 

2. Heeft u al een bewonersvergunning (aangevraagd)? Ja / Nee 

Combinaties Afhankelijk van de hierboven door u gegeven antwoorden kunt u de volgende 
vergunning aanvragen: 

Combinatie: 

 Nee/Nee 

 Nee/Ja 

 Ja/Nee 

 Ja/Ja 
 

 
U kunt een 1

e
 bewonersvergunning aanvragen 

U kunt een 2
e
 bewonersvergunning aanvragen 

U kunt een 2
e
 bewonersvergunning aanvragen 

U kunt geen bewonersvergunning meer aanvragen 

Indien u een andere vergunning aanvraagt dan volgens de door u ingevulde 
informatie, wordt uw aanvraag waarschijnlijk afgewezen. Ook op andere gronden kan 
uw aanvraag afgewezen worden (bv. als gemeente andere informatie heeft dan u 
aangeeft) 

Vergunning Soort vergunning 
(aankruisen wat van 

toepassing is) 

□     1e
 bewonersvergunning, kosten € 26,80 

□     2e
 bewonersvergunning, kosten € 53,65 

1
e
 kenteken             --         --   

2
e
 kenteken             --         --        (optioneel) 

3
e
 kenteken             --         --        (optioneel) 

Meerdere kentekens zijn mogelijk bij 1
e
 bewonersvergunning en bij een 2

e
 

bewonersvergunning als er geen 1
e
 bewonersvergunning verstrekt wordt. 

 

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. 
Indien uw aanvraag afgewezen wordt, wordt het betaalde bedrag gerestitueerd. 
 

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: 
 
 

http://www.parkeerservice-enkhuizen.nl/

