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Aanvraagformulier gehandicaptenparkeerplaats 
 

Ondergetekende,                                           

Naam en voorletter(s)        : ………………………………….……………….………………………….…………………………………. 

Adres                : ………………………………….……………….………………………….…………………………………. 

Postcode en woonplaats : ………………………………….……………….………………………….…………………………………. 

Telefoonnummer            : ………………………………….……………….………………………….…………………………………. 

Geboortedatum                : ………………………………….……………….………………………….…………………………………. 

Verzoekt om de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats, overeenkomstig artikel 26 van het 

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). 

Voor het beoordelen van de aanvraag is het noodzakelijk dat u onderstaande vragen beantwoordt. 

 

1.  Bent u in het bezit van een landelijke gehandicapten- 

 parkeerkaart (model van de Europese Gemeenschappen)  ja  

         nee 

 Zo ja: 

 

 a. betreft dit gehandicaptenkaart     passagierskaart 

         beide 

 

 b. wat is het nummer van de kaart:  ……………….…………….……………….……………………..…………………. 

 

 c. wat is de vervaldatum van de kaart: ……………….…………….……………….……………………..…………………. 

 

 Vergeet niet een kopie van de kaart mee te sturen! 

 

 

2.  Beschikt u over een auto die u zelf bestuurt?    ja  

         nee 

 

 Zo ja, wat is het kenteken van deze auto ……………………………………….. 

 

 

3.  Bent u voor verplaatsing buitenshuis aangewezen op het  vervoer per  

 auto of invalidenvoertuig welke door een ander wordt bestuurd?   ja 

           nee 

 

 Zo ja, wat is het kenteken van deze auto: ……………….…………….……………….……………………..…………………. 
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4. Beschikt u over een eigen parkeergelegenheid op eigen terrein?   ja  

           nee 

 

 

5.  Om welke reden vraagt u een gehandicaptenparkeerplaats aan? 

 

 ……………….…………….……………….……………………..……………………………………………………………………………………. 

 ……………….…………….……………….……………………..……………………………………………………………………………………. 

 ……………….…………….……………….……………………..……………………………………………………………………………………. 

 ……………….…………….……………….……………………..……………………………………………………………………………………. 

 

6.  Waar wilt u dat de gehandicaptenparkeerplaats wordt gereserveerd? 

 

 ……………….…………….……………….……………………..……………………………………………………………………………………. 

 ……………….…………….……………….……………………..……………………………………………………………………………………. 

 

Ondergetekende verklaart bovenstaande vragen naar waarheid te hebben ingevuld. 

 

 

Plaats en datum        Handtekening 

 

……………….………………………………………………………………….……………       …….……………………..……………………..…………. 

 

 

Opmerkingen: 

 

De kosten voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats worden in rekening gebracht bij de 

aanvrager. De kosten bestaan uit: 

- het aanbrengen van markering ter plaatse van de gehandicaptenparkeerplaats; 

- de aanschaf en plaatsing van verkeersbord E6 (gehandicaptenparkeerplaats) en het kentekenbord; 

- de kosten voor eventuele wijziging van het kentekenbord. 

 

Wanneer u in het bezit bent van een landelijke gehandicaptenparkeerkaart (model van de Europese 

Gemeenschappen), vergeet dan niet een kopie van de kaart mee te sturen. 

 


