Aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart
Bezoekadres:
Postadres:
Telefoon:
Telefax:
e-mail:
homepage:

Gemeentehuis, de Hofnar 15, 5554 DA te Valkenswaard
Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard
(040) 208 34 44 - maandag t/m vrijdag 10.00-12.30 uur
(040) 204 58 90
zorgloket@valkenswaard.nl
www.valkenswaard.nl

Toelichting:
Kunt u door lichamelijke beperkingen niet zelfstandig meer dan 100 meter lopen? U kunt dan bij de gemeente een
gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Met deze kaart kunt u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen in
Nederland en de meeste Europese landen. U moet zich wel houden aan de lokale regels voor parkeren.
De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig binnen de hele EU. Vraagt u een gehandicaptenparkeerkaart aan, dan
wordt uw lichamelijke beperking beoordeeld door een door medische instantie die door de gemeente wordt
aangewezen.
U komt waarschijnlijk in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart als u voldoet aan een van de volgende
voorwaarden:
• U hebt een aantoonbare loopbeperking (u kunt niet meer dan 100 meter zelfstandig lopen, eventueel met
loophulpmiddelen) door een aandoening of gebrek van langdurige aard (minimaal 6 maanden).
• U hebt een andere ernstige beperking dan een loopbeperking.
• U bent door een aandoening of gebrek permanent rolstoelgebonden.
• U bent als passagier afhankelijk van een bestuurder voor het vervoer van deur tot deur. U bent niet in staat
te wachten bij de deur tot de bestuurder de auto geparkeerd heeft.
Indien u een aanvraag voor een parkeerkaart indient bent u € 45,00 verschuldigd aan legeskosten. Deze kosten
dient u bij het indienen van de aanvraag te voldoen bij het KCC, dus voorafgaand aan het in behandeling nemen
van de aanvraag. U bent deze legeskosten ad € 45,00 te allen tijde verschuldigd, ook als uw aanvraag voor een
parkeerkaart na onderzoek wordt afgewezen!
1. Persoonsgegevens
Bent u gehuwd, geregistreerd partner of woont u met iemand samen waarmee u een  nee
gezamenlijke huishouding voert?
Aanvrager
Partner



ja, dan ook de gegevens van uw
partner invullen alstublieft.

burgerservicenummer

…………………………………………………..

………………………………………….….…………

burgerlijke staat

…………………………………………………..

………………………………………………………..

voornamen

…………………………………………………..

……………………………………..……….………...

voorv. en achternaam

…………………………………………………..

……………………………..…………..

geboortedatum (dd-mm-jj)

………………………

…………………….

straatnaam en huisnummer

……………………………………………………

………………………………………..……..………

postcode en woonplaats

……………………………………………………

……………………………..………….……..……...

telefoonnummer

……………………………………………………

……………………………………………….……...



man

 vrouw



man



vrouw

2. Reden van uw aanvraag en de aard van uw handicap?

Voor wie is de parkeerkaart bestemd?
 Passagier



bestuurder



Hebt u al eerder een gehandicaptenparkeerkaart gehad?



nee

passagier en bestuurder


ja

Zo ja, wat is het nummer van de kaart?

……………………………………………………………

Zo ja, wat is de vervaldatum van de kaart?

……………………………………………………………

Is er sprake van vervanging wegens verlies/diefstal/tenietgaan?
Zo ja, welke?

□ verlies



□ diefstal

nee



ja

□ tenietgaan

Bijvoegen bij aanvraag:
- Kopie legitimatiebewijs bij eerste aanvraag
- Kopie politie-aangifte (alleen bij verlies/ diefstal, tenietgaan)

Ik heb de toelichting bij de aanvraag gehandicaptenparkeerkaart gelezen en ga
akkoord met de legeskosten ad € 45,00.
3. Ondertekening
Plaats en datum:

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

(handtekening aanvrager)

(handtekening partner)

(handtekening medewerker gemeente)

Dit gedeelte van het formulier in te vullen door de gemeente!
Cliëntnummer: …………………………

Ingekomen op:

