Aanvraag zakelijke parkeervergunning en
aangifte parkeerbelasting 2022
Gegevens aanvrager bedrijf
Bedrijfsnaam:
Naam en voorletter(s) eigenaar bedrijf: dhr./mw.
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:
Vestigingsnummer Kamer van Koophandel:
Vestigingsadres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

Mobiel:

E-mailadres:

Aanvraag zakelijke parkeervergunning
Wat is het kenteken van het motorvoertuig waarvoor deze parkeervergunning wordt
aangevraagd?
………-………-………
Voor welke categorie van vergunninghouders vraagt u een parkeervergunning aan ?



Ondernemer (gevestigd in het
gebied betaald parkeren)
Non-profit instelling




Ondernemer (werkzaam in het gebied
betaald parkeren)
Zorginstelling

Wat is de aard van het bedrijf of de instelling? …………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………….
Wat is het soort te leveren diensten of goederen en de omvang van goederen?
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
LET OP: U dient een overzicht aan te leveren met alle werkbezoeken, zonder de woon/werkverplaatsingen, over de laatste 4 weken om aan te tonen dat een parkeervergunning
noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering.
Voor welk(e) kenteken(s) heeft uw bedrijf al een parkeervergunning in het bezit?
…………………………………………………………………………………………………………
Kan het bedrijf beschikken over ‘eigen’ parkeergelegenheid, bv garage, oprit, terrein?
O Ja, voor ……… voertuigen
O Nee
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Vanaf welke datum wilt u de parkeervergunning laten starten? …………………………-2022

Aangifte parkeerbelasting
U doet hiermede aangifte van parkeerbelasting als bedoeld in artikel 3 van de Verordening
Parkeerbelastingen 2022 van de gemeente Roermond ter zake het parkeren krachtens een
vergunning voor het eerdergenoemde motorvoertuig en de eerdergenoemde periode.
Tarief parkeerbelasting vergunninghouders:
De parkeerbelasting voor het gebruik maken van de parkeervergunning bedraagt per maand:
(hokje van de betreffende vergunning aankruisen)
 voor een parkeervergunning voor ondernemers gevestigd in het gebied
betaald parkeren (met ambulante functie).…………………………………… € 85, voor een parkeervergunning voor ondernemers die werkzaamheden
uitvoeren in het gebied betaald parkeren (bijv. aannemers, schilders, etc.) € 85, voor een zorgparkeervergunning met beperkte parkeerduur
(max. drie uren) voor eerstelijnszorg in de gezondheidszorg……………… € 16,50
 voor een parkeervergunning voor non-profit organisaties
(met ambulante functie) ………………………………………………………… € 16,50
Beschikt u over eHerkenning met minimaal een betrouwbaarheidsniveau 2?
Kunt u betalen via iDeal?

Ja / Nee
Ja / Nee

Met eHerkenning kunt u gebruik maken van het digitale Parkeerloket. In het parkeerloket
kunt u eenvoudig zelf het kenteken van uw parkeervergunning wijzigen. De betaling gaat via
iDeal. Als u geen gebruik maakt van eHerkenning dan ontvangt u voor de parkeerbelasting
van deze aanvraag een factuur c.q. aanslag via Belastingen samenwerkende Gemeenten en
Waterschappen (BsGW).
U vraagt een parkeervergunning aan als bedoeld in artikel 3 van de Parkeerverordening
2018 van de gemeente Roermond en verklaart ermee bekend te zijn met het volgende:
• De vergunning geeft recht op het parkeren van het voertuig met het opgegeven kenteken
op het aangegeven weggedeelte.
• Het niet volledig of het onjuist invullen van dit formulier kan leiden tot het niet in
behandeling nemen van de aanvraag. Binnen een termijn van twee weken wordt dit aan
u kenbaar gemaakt.
• Op grond van artikel 6 van de Parkeerverordening 2018 kan een vergunning worden
ingetrokken of gewijzigd indien blijkt dat bij de aanvraag onjuiste gegevens zijn verstrekt
en bij wanbetaling of gebruik in strijd met één of meerdere voorschriften verbonden aan
de parkeervergunning. De Voorschriften Parkeervergunning ontvangt u bij de verlening
van de parkeervergunning.

Ondertekening
Plaats:

Datum:

Handtekening:

………………………………………………………………………………………………………….
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