
                                                                                 

 

Sfeervol Meerssen  

Aanvraagformulier  
Parkeervergunning /ontheffing voor Bedrijven 

Let op: 
Dit formulier is alleen bedoeld voor het aanvragen van een nieuwe parkeervergunning voor 
bedrijven of het verlengen van een bestaande vergunning. Het wijzigen van een eerder 
verstrekte vergunning kan met een wijzigingsformulier.  

A. Gegevens aanvrager  
 

Bedrijfsnaam:  …………………………………………………………. 
 
Aard van het bedrijf: …………………………………………………………. 
 
Contactpersoon:  …………………………………………………………. 
 
Straat+huisnummer:  …………………………………………………………. 
 
Postcode + woonplaats: ………………..            ……………………………. 
 
Telefoonnummer:  …………………………………………………………. 
 
Inschrijfnummer KvK: …………………………………………………………. 
 

 
 
 
 
 

 
Om de aanvraag te kunnen toetsen is een postbusnummer niet toegestaan. 

B. Gegevens aan te vragen parkeervergunning(en)   
 
 

Vergunning 1: 
1 kenteken .......... - ………. -………. 
 
2 kenteken .......... - ………. -………. 
 
Vergunning 2: 
1 kenteken .......... - ………. -………. 
 
2 kenteken .......... - ………. -……….            
 
 

 
Ieder bedrijf komt in aanmerking voor 2 vergunningen op kenteken. Op iedere vergunning kunnen 
maximaal 2 kentekens worden vermeld. 
Ieder bedrijf moet aannemelijk kunnen maken dat het voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is in de 
directe nabijheid van het adres waar het bedrijf gevestigd is te kunnen parkeren. Voeg hiertoe 
onderdeel E in op de achterzijde van dit formulier! 
 
 
 
 
 
 
Bedrijven in de bouwnijverheid die kunnen aantonen regelmatig werkzaamheden te moeten 
uitvoeren in het centrum van Meerssen met meer dan 2 voertuigen komen in aanmerking voor meer 
dan 2 vergunningen. 
 
 
Indien het bedrijf beschikt over eigen parkeergelegenheid wordt het aantal parkeergelegenheden op 
eigen terrein in mindering gebracht op het aantal te verkrijgen parkeervergunningen. 

 

 

                      J             N 

Is uw bedrijf werkzaam in de bouwnijverheid?   □    □ 

        

         J             N 

Beschikt u over parkeermogelijkheid op eigen terrein of bij derden?   □ □ 
Zo ja, over hoeveel eigenparkeerplaatsen beschikt u? Aantal:  ……………   

C. Verlenging  
 

Betreft uw aanvraag een verlenging van een bestaande vergunning en zijn er geen wijzigingen ten 
opzichte van uw oude vergunning? 

□ ja, ga verder met onderdeel E. □ nee, ga verder met onderdeel D. 

 

D. Toe te voegen bescheiden  
 

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen gelieve de volgende bescheiden bij uw aanvraag 
te voegen:  
1 kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, ID kaart) 
2 kopie kentekenbewijs deel 1B (kenteken op naam) 
3 indien er sprake is van een leaseauto, kopie van de leaseovereenkomst 
4  kopie van het uittreksel van de kamer van koophandel  
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E. Motivatie noodzaak parkeervergunning  
 

1. Gebruikt u de auto voor het vervoer van goederen? 

□ ja, ga door naar 2.   □ nee, ga door naar 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedrijfsvergunningen zijn uitsluitend geldig op doordeweekse dagen.  Indien het voertuig of de 
voertuigen vaarvoor vergunning wordt aangevraagd worden gebruikt ten behoeve van 
bezorgdiensten is de vergunning ook op zaterdagen geldig. 

 

 

2. Welke goederen worden vervoerd? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Wordt het voertuig of de voertuigen waarvoor vergunning wordt aangevraagd gebruikt ten    
    behoeve van bezorgdiensten?       
□ ja.    □ nee 

 
4. Vult u voor een recente week in hoe vaak u de auto heeft gebruikt. 
    Aantal keren auto gebruikt:           ……………………… 
     
                                                          Omschrijving autogebruik: 
   Maandag:             ……………………………………………………………………… 
 
   Dinsdag:             ……………………………………………………………………… 
 
   Woensdag:             …………………………………………………………………….. 
 
   Donderdag:             …………………………………………………………………….. 
 
   Vrijdag:             …………………………………………………………………….. 
 
   Zaterdag:             …………………………………………………………………….. 

 
 

5. Geeft u een algemene samenvatting van het autogebruik ten behoeve van uw bedrijf (hoe vaak?,           
   welke personen?, bestemming? doel? enz. 
   …………………………………………………………………………………………………………..... 
   …………………………………………………………………………………………………………….. 
   …………………………………………………………………………………………………………….. 
   …………………………………………………………………………………………………………….. 
 

F. Ondertekening van het formulier  
 

 
………. - ……….- ……….  ……………………………………………… 
(Datum)    (handtekening) 

 
Het formulier dient volledig te zijn ingevuld en van een datum en handtekening te zijn voorzien. 
Zonder deze informatie wordt het formulier niet in behandeling genomen. 

 
 
Inleveren van het formulier 
Gemeentehuis te Meerssen, Markt 50 Meerssen                 Per post in een voldoende gefrankeerde envelop naar;   
Ta.v. Klantenbureau  Afdeling Ruimte                                         Gemeente Meerssen t.a.v. Klantenbureau  Afdeling Ruimte  

           Postbus 90, 6230 AB Meerssen 


