Aanvraag
Abonnement parkeervoorziening
Insulindeplein
Wist u dat u deze aanvraag ook heel gemakkelijk en snel digitaal kunt
doen? Ga hiervoor naar www.rotterdam.nl/parkerenonline

Gemeente Rotterdam
Publiekszaken
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam.

Let op:
Voor burgers en éénmanszaken gebruikt de gemeente de adresgegevens die in de
basisregistratie personen zijn gekoppeld aan hun burgerservicenummer.
Voor bedrijven gebruikt de gemeente de adresgegevens zoals die bij de Kamer van
Koophandel zijn geregistreerd. Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren met
een kopie van uw legitimatiebewijs worden in behandeling genomen.
Zodra uw aanvraag is toegekend, ontvangt u daarover bericht.

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

1. Aanvraag
Kruis aan wat voor u van toepassing is:

bewonersaanvraag, ga door met vraag 2
bedrijfsaanvraag, ga door met vraag 3

2. Gegevens bewoner
burgerservicenummer

telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent

e-mailadres (t.b.v. eventuele correspondentie over de aanvraag)

Ga naar vraag 4

3. Gegevens bedrijf
inschrijfnummer Kamer van Koophandel + vestigingsnummer

burgerservicenummer
(ga direct door naar invullen telefoonnummer )

Bent u een éénmanszaak?
achternaam en voorletters aanvrager

functie aanvrager

Telefoonnummer

e-mailadres

Wat voor soort abonnement wilt u?

bedrijven onbeperkt (24 uur per dag, 7 dagen in de week )
bedrijven beperkt (7.00-19.00 uur, maandag t/m vrijdag )

4. Kentekens
Er kunnen maximaal 3 kentekens per
abonnement worden opgegeven

kenteken

kenteken

kenteken

5. Afmetingen van de auto
De garage is uitsluitend geschikt voor auto's op 4 wielen die voldoen aan de onderstaande
afmetingen (uw dealer kan u informeren omtrent de exacte afmetingen van uw auto)
Let op: buitenspiegels en antennes dienen te worden ingeklapt/verwijderd
Vul ook het tweede blad in
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kenteken 1
Controleer per kenteken of uw auto geschikt is:
lengte: maximaal 5,20 meter (inclusief trekhaak)
breedte: maximaal 2,15 meter
hoogte: maximaal 1,55 meter of

hoogte: tussen 1,55 meter en maximaal 1,85 meter

bodemvrijheid: minimaal 10 cm
gewicht: maximaal 2500 kg
kenteken 2

lengte: maximaal 5,20 meter (inclusief trekhaak)
breedte: maximaal 2,15 meter
hoogte: maximaal 1,55 meter of

hoogte: tussen 1,55 meter en maximaal 1,85 meter

bodemvrijheid: minimaal 10 cm
gewicht: maximaal 2500 kg
kenteken 3

lengte: maximaal 5,20 meter (inclusief trekhaak)
breedte: maximaal 2,15 meter
hoogte: maximaal 1,55 meter of

hoogte: tussen 1,55 meter en maximaal 1,85 meter

bodemvrijheid: minimaal 10 cm
gewicht: maximaal 2500 kg
Ik verklaar uitdrukkelijk dat mijn auto voldoet aan bovenstaande afmetingen.

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

per maand

per kwartaal

acceptgiro

automatische incasso*

per jaar

bankrekeningnummer (IBAN)

Ik machtig gemeente Rotterdam hierbij het bedrag automatisch van mijn bankrekening
af te schrijven.*

7. Benodigde documenten
kopie geldig legitimatiebewijs aanvrager (indien u bewoner bent)
kopie bankpas (verplicht )

8. Ondertekening
Met de ondertekening van deze aanvraag geef ik aan dat ik akkoord ga met de Algemene
Voorwaarden voor door Gemeente Rotterdam geëxploiteerde parkeervoorzieningen en
verklaar ik dat mijn voertuig voldoet aan de specifieke voorwaarden c.q. restricties van de
betrokken parkeergarage/-terreinen. De Algemene Voorwaarden kunt u vinden op
www.rotterdam.nl/parkeren.
De restricties van de garage zijn te vinden op de bijlage bij dit aanvraagformulier.
Indien er voor het aangevraagde product een wachtlijst bestaat, treedt de overeenkomst
in werking op het moment van toezenden van de toegangsmiddelen voor de betreffende
parkeervoorziening. De toegangsmiddelen worden automatisch toegezonden zodra de
aanvraag kan worden toegewezen. Een aanvraag op de wachtlijst is zonder opzegtermijn
en kosteloos te annuleren.
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 automatische afschrijving, kunt u de betaling terugboeken/
storneren. U kunt dit doen zonder opgaaf van reden binnen 56 dagen.
Als het bedrag niet automatisch van de rekening kan worden geschreven, vordert gemeente
Rotterdam het verschuldigde bedrag zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist.
In dat geval komen alle invorderingskosten voor rekening van de aanvrager, naast de kosten
van het abonnement
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