AANVRAAGFORMULIER PARKEERVERGUNNING
PARTICULIER 2018
Met dit formulier vraagt u als particulier een parkeervergunning aan.
1. GEGEVENS AANVRAGER
Naam en voorletters
Geboortedatum
Adres aanvraag
vergunning(en)
Postcode/Woonplaats
Telefoonnummer
Woonadres
indien afwijkend
Postcode/Woonplaats
Burgerservicenummer
E-mail adres
2. GEGEVENS PARKEERVERGUNNING
Vul hieronder de gegevens in van het voertuig waarvoor u vergunning vraagt.

Nieuwe aanvraag
Eerste kenteken
Tweede kenteken
Ingeval van wijziging kenteken
Oud kenteken
Nieuw kenteken
3. AANVRAAG BEZOEKERSVERGUNNING
Geef hieronder aan of u een bezoekersvergunning aanvraagt. .Maximaal 1 bezoekerskaart per adres.

Bezoekersvergunning?

Ja/ Nee

4. AANVRAAG VERBLIJFSRECREANTENVERGUNNING
Vul deze vraag in als u in aanmerking wilt komen voor een verblijfsrecreantenvergunning.

Zomerhuis
*max 1
ja:
Appartement
ja:
*max 1
Kamerverhuur
ja:
Aantal kamers:
Aangifte toeristenbelasting

Aantal vergunningen:
Ja / Nee

5. KOSTEN
Voor de behandeling van uw aanvraag worden kosten in rekening gebracht. De vergunning(en)
word(t)(en) pas verstrekt na ontvangst van de betaling. Voor de verschillende parkeervergunningen
worden de volgende bedragen in rekening gebracht.

Bewonersvergunning € 54,10
Wijziging, per vergunning € 33,10

Bezoekersvergunning € 43,30
Verblijfsrecreanten € 165,60

6. TOE TE VOEGEN STUKKEN




Indien buitenlands kenteken: kentekenbewijs van het voertuig;
Indien auto van het bedrijf: verklaring werkgever (op briefpapier) waarin werkgever
aangeeft dat de auto voor woon-werkverkeer wordt gebruikt, dan wel een kopie van
het leasecontract;
Doet u deze aanvraag voor een parkeervergunning verblijfsrecreanten en hebt u nog
geen aangifte toeristenbelasting gedaan? Dan kunt u dit doen door het aan
meldingsformulier toeristenbelasting in te vullen. Dit formulier vindt u op onze website
www.bergen-nh.nl in het digitale loket onder Toeristenbelasting.
7. ONDERTEKENING

Onderteken hier het formulier waarbij u verklaart dat u het formulier naar waarheid hebt ingevuld.

Naam aanvrager
Datum
Handtekening

Het ingevulde formulier stuurt u per post naar:
Gemeente Bergen, afdeling Frontoffice, Postbus 175, 1860 AD Bergen (NH)
Alle informatie over parkeervergunningen en de voorwaarden vindt u op onze website
www.bergen-nh.nl in het loket onder Parkeervergunning.

