
Aanvraagformulier RVV Ontheffing

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk,

Aanvrager
Naam  ...................................................................................................................................
bedrijf / persoon  ...................................................................................................................................
BSN-nr of KvK  ...................................................................................................................................
Adres  ...................................................................................................................................
Postcode  ...................................................................................................................................
Woonplaats (vestigingsadres)  ...................................................................................................................................
Correspondentieadres  ...................................................................................................................................
Telefoonnummer (mobiel)   ...................................................................................................................................
E-mailadres  ...................................................................................................................................

Soort ontheffing
Waarvoor wordt de ontheffing aangevraagd?
� ontheffing parkeerverbod/stopverbod;
� ontheffing berijden voet- en fietspaden;
� ontheffing groot voertuig op grond van de Apv
� Anders, nl   ..................................................................................................................................................................

Straat waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd?
(plattegrond of schets bijvoegen  met reële maatvoering, mag ook kaartje google maps)  
............................................................................................................................................................................................
Indien u een voetgangersgebied wilt inrijden welke is afgeschermd door middel van verzakbare paaltjes (pollers) dient 
u hiervoor tevens een tijdelijke pas aan te vragen (Let op hiervoor wordt een borg in rekening gebracht van € 100,-, bij
retournering van de pas krijgt u de borg weer terug). Deze pas kunt u verkrijgen via balie Publieksvoorlichting. Zij zijn
bereikbaar op 14 070.

Is het voertuig kenteken plichtig? Ja       Nee 
Indien ja, vul dit hieronder in.
Kenteken waarvoor ontheffing wordt aangevraagd? 
Kenteken waarvoor ontheffing wordt aangevraagd? 
Kenteken waarvoor ontheffing wordt aangevraagd? 
Kenteken waarvoor ontheffing wordt aangevraagd? 

Afmeting voertuig waarvoor ontheffing wordt aangevraagd?
Lengte………………….x  Breedte…………………………….X  Hoogte……………………

Dagen waarvoor ontheffing wordt aangevraagd;

□ Maandag □ Dinsdag □ Woensdag □ Donderdag □ Vrijdag □ Zaterdag □ Zondag
Gedurende een periode van …………………dagen 
Van …………………………tot …………………...
Tijdstip: gedurende ……………….….. uur tot …………………. uur
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Aanvraagformulier RVV Ontheffing

Motivering
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

Getekenden verklaren dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld:

Naam aanvrager Handtekening aanvrager 

----------------------------------------------- --------------------------------------------

Plaats .....................................................................................................................................
Datum  .................................................................................................................................... 

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier;
• De behandelingstermijn is acht weken.
• De legeskosten voor een RVV ontheffing bedragen  € 33,60.
• De ontheffing dient duidelijk zichtbaar in het voertuig te worden geplaatst.
• Er dient stapvoets in de voetgangersgebieden worden gereden.

Gemeente Rijswijk, Bestuurlijk Domein, opgave Kabinet
T.a.v.: Horecaloket
Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk
Email: horecaloket@rijswijk.nl
Telefoon: 14 070
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