Opzegging (bewoner)
Abonnement fietstrommel/
fietsenstalling
Wist u dat u uw abonnement ook heel gemakkelijk en snel digitaal kunt opzeggen?
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.
U krijgt een schriftelijke bevestiging van uw opzegging.
Voor het opzeggen van abonnementen garages en vergunningen zijn er andere
opzegformulieren beschikbaar op www.rotterdam.nl/parkeren.

Gemeente Rotterdam
Publiekszaken
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

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

1. Gegevens abonnementhouder
burgerservicenummer
telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent
e-mailadres (voor correspondentie over de aanvraag)

In geval van verhuizing svp de

straatnaam en huisnummer

nieuwe adresgegevens invullen
postcode

plaats

Datum verhuizing

2. Specificatie opzegging
Wat is de gewenste opzegdatum?
Houdt rekening met de contractuele
opzegtermijn van 1 maand.

gewenste datum beëindiging
0

1
fietsenstalling Walenburgerweg
fietsenstalling in parkeergarage Herman Costerstraat
fietsenstalling in parkeergarage Lieve Verschuierstraat
fietstrommel
nummer fietstrommel (het nummer staat op het plaatje aan de zij- of
achterkant van de trommel)

3. Inlevering toegangsmiddelen.

Wilt u de tag of sleutel(s) uiterlijk op bovenvermelde beëindigingsdatum inleveren
aan de balie van de dichtstbijzijnde stadswinkel, of bij bureau Fietstrommels aan het
Kleinpolderplein 5. Let op: dit kan bij bureau Fietstrommels van de afdeling Parkeervoorzieningen van
uitsluitend op afspraak.
ik lever mijn tag of sleutel(s) direct bij opzegging in.
ga door naar vraag 5
ik houd mijn tag of sleutel(s), maar lever deze uiterlijk op beëindigingsdatum
persoonlijk in bij de Stadswinkel of bij bureau Fietstrommels.
ga door naar vraag 4
ik ben niet (meer) in het bezit van mijn tag of sleutel(s)
ga door naar vraag 4
Vul ook het tweede blad in
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4. Machtiging
Ondergetekende verleent hierbij een eenmalige machtiging aan de gemeente
Rotterdam om van hieronder genoemde bankrekening af te schrijven het
bedrag van € 50-, bij het niet inleveren van tag of sleutel(s).*
bankrekeningnummer (IBAN)

5. Benodigde documenten
kopie geldig legitimatiebewijs abonnementhouder (verplicht )

6. Ondertekening
Ondertekening van dit formulier is tevens een machtiging voor
een eenmalige incasso voor het bedrag van € 50-.*
datum
handtekening abonnementhouder

* Dit bedrag wordt uitsluitend van uw rekening afgeschreven indien u uw toegangsmiddelen
niet tijdig inlevert.
Als het bedrag niet automatisch van uw rekening kan worden geschreven, vordert 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.

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op Rotterdam.nl/privacy
Zie als voorbeeld: www.rotterdam.nl/loket/documentenkcc/aanvraagBabyboom.pdf
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