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de Hofnar 15 
           Postbus 10100 

           5550 GA Valkenswaard 
           T (040) 208 34 44 
           F (040) 208 35 01 

           gemeente@valkenswaard.nl 
           www.valkenswaard.nl 

 
 

 
 

Aanvraagformulier Gehandicaptenparkeerplaats 

 

Gegevens aanvrager  

 

Naam en voorletters:  ___________________________________________________  

Geboortedatum:  ___________________________________________________  

Adres en huisnummer: ___________________________________________________ 

Postcode en woonplaats: ___________________________________________________  

Telefoonnummer:  ___________________________________________________  

Emailadres: ___________________________________________________  

 

 

 

Reden aanvraag 

Hebt u een eigen parkeerplaats, zoals oprit, carport of garage:  Ja Nee 

Hebt u een gehandicaptenparkeerkaart bestuurder:   Ja  Nee  

Wat is de aard van uw beperking en wat is/zijn de reden(en) van uw aanvraag:  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

 

 

 

Locatie te realiseren gehandicaptenparkeerplaats 

Geef hier duidelijk uw voorkeur aan: 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Bij de aanvraag te voegen stukken: 

- Kopie legitimatiebewijs 

- Kopie kentekenbewijs met tenaamstelling houder 

- Kopie gehandicaptenparkeerkaart bestuurder 
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De gemeente zal een onderzoek instellen naar de bezettingsgraad van de beschikbare parkeergelegenheid 

bij u in de nabije omgeving. Ook kan medisch advies worden ingewonnen bij uw arts. 

 

 

 

Tarieven gehandicaptenparkeerplaats op kenteken  

Aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats op een bestaande parkeerplaats: € 200,-  

Aanleggen van een nieuwe gehandicaptenparkeerplaats:     € 500,-  

 

De kosten voor het aanleggen van de parkeerplaats, de leges, moeten door u betaald zijn voordat  

de werkzaamheden worden uitgevoerd.  

 

Ondergetekende verklaart bovenstaande vragen naar waarheid te hebben ingevuld er mee bekend 

te zijn dat de verstrekte informatie door de gemeente wordt opgenomen in een persoonsregistratie.  

 

 

 

Plaats en datum:  _________________________  

 

Handtekening aanvrager:  

  

 

 

 

 

   

Privacy 

 

Voor het leveren van haar producten of diensten heeft de gemeente Valkenswaard een aantal 

(persoons)gegevens nodig. Deze persoonsgegevens krijgen we via dit formulier. Wij vinden het belangrijk dat 

wij op een veilige en vertrouwelijke manier met uw persoonsgegevens om gaan. Wij verwerken uw gegevens 

uitsluitend voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt. 

 

Door het inleveren van dit formulier geeft u de gemeente Valkenswaard, voor zover er geen sprake is van een 

wettelijke grondslag, toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Meer informatie over 

privacy vindt u op onze website. 

 


