Aanvraagformulier Bedrijven C - ontheffing
Naam bedrijf:
Naam aanvrager/ster:
Adres:
Postcode/plaats:
Telefoonnummer bedrijf:
Telefoonnummer privé/ mobiel:
Doet hierbij aanvraag voor:

Bent u*1 reeds in
het bezit van een Contheffing*2?

nee

Kunt u aantonen dat het in het belang
van uw beroeps- of bedrijfsuitoefening
noodzakelijk is dat u een auto voor
werkzaamheden t.b.v. derden een
aantal keren per dag in het gebied
waar betaald parkeren geldt moet
parkeren *3?

ja

ja
U kunt een Contheffing
aanvragen.

Alleen meerdere Contheffingen mogelijk als u
kunt aantonen dat het in
het belang van uw beroepsof bedrijfsuitoefening
noodzakelijk is dat u een
auto voor werkzaamheden
t.b.v. derden een aantal
keren per dag in het gebied
waar betaald parkeren geldt
moet parkeren *3?
Zie tarieventabel.

nee

ja

Geen ontheffing
meer mogelijk.

U kunt maximaal 3
C-ontheffingen
aanvragen.

*1 met “u” wordt het bedrijf bedoeld.
*2 maximaal 3 kentekens per ontheffing.
*3 voor elke aanvraag is een motivatie nodig.

nee

Geen ontheffing
meer mogelijk.

□ C - ontheffing (zie tarieventabel)
Met het kenteken:
Motivering voor C-ontheffing:

Meppel,

(dagtekening)

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

C-Ontheffing bedrijven binnenstad Meppel
toelichting
C-ontheffing
 Voor dienstverlenende bedrijven die dagelijks op onregelmatige tijden op
verschillende plaatsen tijdelijke werkzaamheden uitvoeren bij derden.
 maximaal 3 kentekens op één parkeerpas.
Algemeen:
Voor aanvraag neemt u mee
 Inschrijving Kamer van Koophandel/ bewijs waaruit blijkt dat het bedrijf gevestigd is
te Meppel.
 Kopie rijbewijs.
 Kopie kentekenbewijs deel II of deel Ib met uw naam en kenteken.
(lease- of bedrijfsauto: kopie verklaring werkgever of kopie huurcontract met uw
naam en het kenteken)
Betalen/kosten
 De kosten voor een C-ontheffing zijn € 40,00 per maand.
 Bij uw parkeerpas 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).
Misbruik
 Namaken of kopiëren van een parkeerpas is verboden.
 Bij misbruik wordt de parkeerpas ingetrokken.
Maximum
 voor alle parkeerterreinen geldt een maximum.
 is het maximum bereikt dan kan men op een wachtlijst geplaatst worden.

