Aanvraag (bewoner)
Abonnement fietstrommel/
fietsenstalling
Gemeente Rotterdam
Publiekszaken
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

Wist u dat u deze aanvraag ook heel gemakkelijk en snel digitaal kunt
doen? Ga hiervoor naar www.rotterdam.nl/parkerenonline.
Let op:
Voor burgers gebruikt de gemeente de adresgegevens die in de
basisregistratie personen zijn gekoppeld aan hun burgerservicenummer.
Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren met de benodigde
documenten worden in behandeling genomen.

Meer informatie:
www.rotterdam.nl/parkeren
www.rotterdam.nl/parkerenonline

1. Gegevens aanvrager
burgerservicenummer

achternaam en voorletters
man

vrouw

straatnaam en huisnummer
postcode

plaats

telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent
e-mailadres (t.b.v. eventuele correspondentie over de aanvraag)

2. Specificatie aanvraag
Welk soort abonnement vraagt u aan?

abonnement voor een fietstrommel
abonnement voor fietsenstalling Walenburgerweg
abonnement voor een fietsenstalling in parkeergarage Herman Costerstraat
abonnement voor een fietsenstalling in parkeergarage Lieve Verschuierstraat
Abonnement voor een fietsenstalling in parkeergarage Zoomstraat

Wat voor soort fietstrommel wilt u?

een bestaande fietstrommel bij mij in de buurt met nummer _____________
(het nummer staat op de trommel) en straat__________________________
op de wachtlijst voor een nieuw te plaatsen trommel in mijn buurt

Hoeveel abonnementen wenst u?

aantal fietsen
aantal rolstoelen (alleen mogelijk bij keuze voor een fietstrommel)

3. Betaling
Welke betalingstermijn wilt u?
Welke betaalwijze wilt u?

per kwartaal

per jaar

automatische incasso

acceptgiro

bankrekeningnummer (IBAN)

4. Benodigde documenten
kopie geldig legitimatiebewijs aanvrager

5. Ondertekening
Met de ondertekening van deze aanvraag ga ik akkoord met de Algemene Voorwaarden
die gelden voor de door de gemeente Rotterdam geexploiteerde fietstrommels en
fietsenstalling. De Algemene Voorwaarden zijn te vinden op www.rotterdam.nl/parkeren
en zijn in te zien bij elke stadswinkel van de gemeente Rotterdam.
Ondertekening van dit formulier is, in geval van automatische incasso, tevens een
machtiging voor een automatische incasso.*
datum
handtekening aanvrager

* Als u het niet eens bent met de afschrijving dan kunt u de betaling terugboeken/storneren.
dit doen zonder opgaaf van reden binnen 56 dagen.
Als het bedrag niet automatisch van uw rekening kan worden geschreven, vordert
de gemeente Rotterdam het verschuldigde bedrag zonder dat hiervoor een
ingebrekestelling is vereist. In dat geval komen alle invorderingskosten voor
uw rekening naast de kosten van het abonnement.
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