
1. Uw gegevens
Achternaam  Voorletter(s)

Geboortenaam (meisjesnaam)

 
Geboortedatum Geboorteplaats      

  
Straat + huisnummer  

Postcode Woonplaats 

 
 Almere

 
Vast telefoonnummer  Mobiel telefoonnummer

 
E-mailadres

2. Reden voor aanvraag

Waarom vraagt u een gehandicaptenparkeerplaats aan?  Welke beperkingen of gezondheidsklachten heeft u?

 = aangeven wat van toepassing is.

Om een gehandicaptenparkeerplaats aan te vragen, heeft u een geldige gehandicaptenparkeerkaart nodig. 

Kunt u parkeren op uw eigen terrein of in uw eigen garage? Dan komt u niet in aanmerking voor een 

gehandicaptenparkeerplaats. 

Passagiers kunnen meestal voor de deur worden afgezet. Zij kunnen daarom alleen in uitzonderlijke  

gevallen een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen. Bijvoorbeeld als er een onveilige verkeerssituatie  

is of als de passagier niet alleen gelaten kan worden.

Aanvraagformulier gehandicaptenparkeerplaats
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Gemeente Almere

Antwoordnummer 600

1300 VB Almere

Telefoon 14 036

almere.nl/contactformulier



3. Aanvullende vragen parkeerplaats en parkeerkaart
Voor welk adres vraagt u de parkeerplaats aan?  

Wat is het kenteken van de auto waarvoor u de parkeerplaats aanvraagt?

 

Heeft u een geldige gehandicaptenparkeerkaart of heeft u een aanvraag hiervoor lopen?  ja   nee

Stuur een kopie mee van uw parkeerkaart (kant met nummer) en uw kentekenbewijs (voor– en achterkant).

Heeft u een parkeerkaart voor een     bestuurder     passagier
Van welke gemeente heeft u de parkeerkaart gekregen?

 
Wanneer is de parkeerkaart verstrekt?

 

Heeft u een garage?  ja   nee
Heeft u een parkeerplaats op uw eigen terrein?  ja   nee

4. Ondertekening
Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. Ik geef toestemming aan de gemeente om mijn gegevens te controleren, 
te verwerken en vast te leggen in het registratiesysteem. 

Datum                                             Plaats                                                            Handtekening

  

Is dit formulier ondertekend door iemand anders dan degene voor wie de gehandicaptenparkeerplaats bedoeld is? 

 Ja, omdat 
 Nee

Ondertekend door      

 
Relatie tot aanvrager

Telefoonnummer

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar:
Gemeente Almere
Antwoordnummer 600
1300 VB Almere

Een postzegel is niet nodig.
U kunt ook een scan van het formulier per e-mail sturen naar info@almere.nl.


