Aanvraagformulier Mantelzorgvergunning
Een vergunning, afgegeven op kenteken, bestemd voor degenen die met regelmaat nietberoepsmatig zorg
verlenen (familie, vrienden of kennissen) aan iemand die binnen het betaald parkeergebied /
vergunninghoudersgebied woonachtig is.

Formulieren worden alleen in behandeling genomen als deze volledig ingevuld, ondertekend
en voorzien van de gevraagde documenten zijn. (Duidelijk in blokletters invullen)
Naam aanvrager (mantelzorgbehoevende) :
Adres en postcode
:
Telefoonnummer
:
BSN
:
(kopie legitimatiebewijs meezenden of meenemen)

M/V

Ik woon in het gebied waar betaald parkeren en/of vergunninghouderparkeren van kracht is.
Ik heb een zorgbehoefte van minimaal 8 uur per week of langer dan 3 maanden.
Ik ben in het bezit van een verklaring van de huisarts, CIZ of andere professionele instantie
waarin de zorgbehoefte van minimaal 8 uur per week of langer dan 3 maanden wordt bevestigd.
Een indicatie voor thuiszorg of een verpleeghuis volstaat ook.
Zend een kopie van deze verklaring mee
De mantelzorgverlener is niet professioneel verbonden aan de mantelzorgbehoevende die de
vergunning aanvraagt.
Kenteken(s) van de mantelzorgverleners:
*maximaal 2 kentekens per vergunning.

(kopie kentekenbewijs, of kopie leasecontract/werkgeversverklaring meezenden)

Een mantelzorgvergunning mag uitsluitend worden gebruikt om in de directe omgeving van de woning
van de houder van de mantelzorgvergunning te parkeren. Onderstaande vragen dienen door de
mantelzorgverlener te worden ingevuld.
1.

Staat het kenteken geregistreerd op uw naam?
Ja
Nee
Zo ja, zend een kopie van uw legitimatie- en kentekenbewijs mee.
U kunt verder naar vraag 4.

2.

Gebruikt u een auto van uw werkgever?
Ja
Nee
Zo ja, zend een werkgeversverklaring en kopie legitimatiebewijs mee.
U kunt verder naar vraag 4

3.

Least u een auto?
Ja
Nee
Zo ja, zend een kopie van het lease-contract en kopie legitimatiebewijs en kentekenbewijs
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deel 1B mee.
Betreft de aanvraag een auto, die met inbegrip van lading een lengte heeft van meer dan 6 meter of
een hoogte van meer dan 2,4 meter?
Zo ja, dan heeft u geen recht op een parkeervergunning.
Ja
Nee
Betreft de aanvraag een aanhanger, caravan of ander dergelijk voertuig?
Zo ja, dan heeft u geen recht op een parkeervergunning.
Ja
Nee
Aldus naar waarheid ingevuld te
Plaats
Datum

Handtekening mantelzorgbehoevende

Handtekening mantelzorgverlener (1)

Handtekening mantelzorgverlener (2)
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Machtigingsformulier
Hierbij machtig ik (mantelzorgbehoevende),
Naam

:

Toestemming aan

:

Naam

:

Voorletters

:

Geboortedatum

:

hierna gemachtigde, om namens mij een mantelzorgvergunning in te dienen.

