Aanvraagformulier woon-werkontheffing
Naam bedrijf:
Naam: aanvrager / ster:
Adres:
Postcode / Plaats:
Telefoon werk:
Telefoon privé:

Doet hierbij aanvraag voor een ontheffing op het volgende parkeerterrein:

□ Stadhuis
□ Keyserstroom
□ Schoolstraat
□ Ogterop
□ Kraton
Voor het voertuig met het kenteken:
Let op:
de woon-werkontheffing is geldig van maandag t/m vrijdag 09.00-18.00. Voor
winkeliers en hun medewerkers ook op vrijdagavond en zaterdag.
Wanneer het door u opgegeven terrein vol is, dan kunnen wij u op de wachtlijst plaatsen
en/of u kunt uitwijken naar een ander terrein.
Meppel,

(dagtekening)

(handtekening)
Niet invullen door aanvrager
Controle:
Datum ingang:
Afgehandeld:

Woon-werkontheffing Meppel binnenstad
toelichting
Algemeen:
Voor aanvraag neemt u mee
 Kopie rijbewijs.
 Een bewijs/werkgeversverklaring, dat u werkzaam bent bij het bedrijf/de instelling
dat op de aanvraag staat vermeld.
 Kopie kentekenbewijs deel II of deel Ib met uw naam, adres en kenteken (lease- of
bedrijfsauto: kopie verklaring werkgever of kopie huurcontract met uw naam en het
kenteken).
Betalen
 Bij uw parkeerkaart krijgt u een acceptgiro toegestuurd.
Wijzigen kenteken
 Wanneer uw kenteken wijzigt dan geeft u dit zo spoedig mogelijk door.
 U neemt mee (een kopie van het) kentekenbewijs deel II of deel 1b.
Verlies/Diefstal
 Eerst aangifte politie; aanvragen/omruilen/afhalen van de kaart bij de
afd.klantcontacten.
 De kosten zijn € 13,00 direct te voldoen.
Geldigheid & verlenging
 De parkeerpas is geldig tot het eind van het kalenderjaar.
 In december/januari krijgt u een nieuwe acceptgiro (géén nieuwe pas).
 De woon-werkvergunning is geldig van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 18.00 uur.
 Voor winkeliers en hun werknemers ook op vrijdagavond en zaterdag.
 Tijdens evenementen kan de gemeente niet garanderen dat er voldoende.
parkeercapaciteit is op het betreffende parkeerterrein.
Misbruik
 Namaken of kopiëren van een parkeerpas is verboden.
 Bij misbruik wordt de parkeerpas ingetrokken.
Maximum
 Is het maximum bereikt dan kan men op een wachtlijst geplaatst worden.
De parkeergarage Keyserstroom is op kantoordagen geopend van 7.30u -21.30u.
Op zaterdagen van 7.30-20.30 u en op zondag gesloten.
Buiten deze tijden kunnen ook voetgangers de parkeergarage niet betreden.
Tarieven
 Stadhuis € 288,00 per jaar
 Keyserstroom (bovenste dek) € 432,00 per jaar
 Schoolstraat € 288,00 per jaar
 Ogterop € 144,00
 Kraton € 144,00

