Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen
Met dit formulier kunt u een gehandicaptenparkeerkaart (bestuurders- of passagierskaart) aanvragen.
Velden met een * zijn verplicht. Let op! De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen wanneer
de legeskosten zijn voldaan. De hoogte van de kosten kunt u terugvinden in de legesverordening of
op de website www.hellevoetsluis.nl.

1.

Gegevens aanvrager

BSN-nummer*: ______________________

Geboortedatum: ____________________________

Voornamen*: _____________________________________________________________________
Achternaam (+ meisjesnaam)*: _______________________________________________________
Adres*: _________________________________________________________________________
Postcode en woonplaats*: ___________________________________________________________
Telefoonnummer*: _____________________________ Mobiel: ___________________________
E-mail: __________________________________________________________________________

2.

Met wie kunnen wij contact opnemen voor meer informatie?*
0 Aanvrager
0 Contactpersoon

Voornamen contactpersoon:____________________________________________________________
Achternaam contactpersoon: _________________________________________________________
Relatie tot aanvrager: ______________________________________________________________
Telefoonnummer: _________________________________________________________________

3.

Welke kaart vraagt u aan?
gehandicaptenparkeerkaart bestuurder (B-kaart) let op: kopie rijbewijs bijsluiten
gehandicaptenparkeerkaart passagier (P-kaart)
Gecombineerde kaart (B+P- kaart) let op: kopie rijbewijs bijsluiten

Bezoekadres: Gemeente Hellevoetsluis, Oostzanddijk 28, 3221 AL Hellevoetsluis
Postadres: Gemeente Hellevoetsluis, Postbus 13, 3220 AA, Hellevoetsluis
14 0181 ‐ gemeente@hellevoetsluis.nl

4.

Heeft u een auto?
0 ja
0 nee

5.

Heeft u eerder een gehandicaptenparkeerkaart aangevraagd?
0 ja
0 nee

6.

Is deze toegekend?
0 ja
0 nee
0 n.v.t.

7.

Zo ja, tot wanneer is deze kaart geldig?
_________________________________________________________________________
Kopie kaart (voor en achterkant) bijsluiten.

8.

Geef aan waarom u de gehandicaptenparkeerkaart nodig heeft.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

10.

Wie is uw huisarts en/of specialist?
Huisarts*: _________________________________________________________________
Specialist: _________________________________________________________________
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11.

Wilt u naast een gehandicaptenparkeerkaart ook een
gehandicaptenparkeerplaats aanvragen ?
0 ja
0 nee
Let op: dit is geen aanvraag! U ontvangt na een positief besluit voor de
gehandicaptenparkeerkaart een apart aanvraagformulier bij uw beschikking. De kosten voor
een gehandicaptenparkeerplaats kunt u terugvinden in de legesverordening.

Privacy
Hoe gaan we om met uw persoonsgegevens? Op onze website vindt u onze privacyverklaring WIZ.
In deze verklaring is opgenomen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
Ondertekening
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat dit formulier en de bijlagen naar waarheid zijn ingevuld
(overeenkomstig de bijgevoegde toelichting), zodat gemeente Hellevoetsluis op basis van juiste
gegevens kan vaststellen of een voorziening of verstrekking mogelijk is in het kader van de BABW.
Plaats: ________________________________ Datum: ____________________________________

Handtekening aanvrager: ______________________________
of
1

Handtekening gemachtigde : ______________________________

1)

De echtgeno(o)t(e) is automatisch gemachtigd. Om een andere persoon te machtigen, moet hiervoor een
machtigingsformulier worden ingevuld en ondertekend door aanvrager en gemachtigde .

Dit formulier kunt u volledig ingevuld en ondertekend inleveren bij het klantcontactcentrum al waar u
ook de legeskosten kunt voldoen.
Openingstijden klantcontactcentrum
geopend op werkdagen van 8.00 tot 17:00 uur.
Tel. 14 0181
E-mail:gemeente@hellevoetsluis.nl
In te vullen door het KlantContactCentrum:
Identiteit vastgesteld
: 0 Ja
0 Nee*
Paspoort/ rijbewijs/Identiteitskaart** : Documentnummer:…………….........................
Geldig tot
: …………………………..

Leges betaald?
Kopieën aangeleverd?

:
:

0
0
0

Let op: betaalbewijs aanhechten!!
Kopie rijbewijs bij B + B/P-kaart +
Indien van toepassing kopie oude GPK kaart

* Bij nee, kan de aanvraag niet ingenomen worden.
**Doorhalen wat niet van toepassing is.
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