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Aanvraagformulier  

 

Parkeervergunning vrachtwagenparkeren 

Gemeente Barendrecht 

 

Duidelijk en in blokletters invullen a.u.b. 

Opgelet! •  Dit formulier dient volledig te worden ingevuld. Alvorens hiertoe over te gaan wordt u aangeraden 

eerst de toelichting ”Wanneer kunt u een parkeervergunning vrachtwagenparkeren aanvragen?” goed door te 

lezen. • De gegevens worden opgenomen in een registratie waarop de bepalingen van de Wet bescherming 

persoonsgegevens van toepassing zijn. • Per vergunning dient één aanvraagformulier te worden ingevuld. 

 N.B. Voor de toelichting kunt u terecht op de laatste pagina. 

 

1. Bedrijfs- en persoonsgegevens 

1a  Naam bedrijf/bestuurder (zie toelichting) : 

1b  Adres bedrijf/bestuurder : 

1c  Postcode :              Barendrecht 

1d  Naam aanvrager (zie toelichting) :  

1e  Geslacht aanvrager :   □ Man    □ Vrouw  

1f Telefoonnummer aanvrager :  

1g  Faxnummer aanvrager* :   

1h E-mailadres aanvrager* : 

1i Naam begunstigde (zie toelichting) : 

 Indien u gebruik wilt maken van een postadres, dient u dit hier in te vullen: 

1j  Postadres bedrijf :  

1k  Postcode :  

1l  Plaats :   
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2. Vergunning gegevens     

2a  Kenteken motorvoertuig (zie toelichting) :                     

 2b  Gewenste ingangsdatum vergunning :                                                       (dd-mm-jjjj) 

 

3. Ondertekening  

Ondergetekende verklaart hierbij dit formulier naar waarheid en zonder voorbehoud te hebben ingevuld en  

akkoord te gaan met de voorwaarden betreffende de rechten en plichten van de vergunninghouder.  

 

 Barendrecht, d.d.:                     -       -        -                                                    (dd-mm-jjjj) 

Handtekening : 

 * Dit veld is niet verplicht 

 

In te vullen door TRE 

Vergunning gebied:  

Volgnummer:       Vergunning nummer: 

Legitimatienummer:         rijbewijs/paspoort ID-nummer: 

Datum:                      -                  -                                   (dd-mm-jjjj) Paraaf medewerker: 

Wanneer kunt u een parkeervergunning vrachtwagenparkeren aanvragen? 

1.  De parkeervergunning kan aangevraagd worden voor voertuigen die langer zijn dan 6 meter en/of hoger 

dan 2,4 meter.  

2.  Toedeling parkeervergunningen vindt plaats op basis van evenredigheid.  

3.  Bij de toekenning van parkeervergunningen wordt in principe eerst het vrachtwagenparkeerterrein 

gevuld, echter: 

- Bij de toewijzing van parkeervergunningen wordt nadrukkelijk rekening gehouden met een doelmatig     

gebruik van de beschikbare ruimte op het parkeerterrein. Per bedrijf maximaal 3 parkeervergunningen. 

- Parkeervergunning op basis van kenteken.  

- De gemeente Barendrecht bepaalt waar geparkeerd mag worden. De aanvrager heeft hier geen keuze in.  

- Voor 25 meter voertuigen geldt dat alleen een parkeervergunning kan worden verstrekt voor het straat 

parkeren.  

- Toekenning van parkeervergunningen vindt plaats op basis van beschikbaarheid. Men komt dan op een 

wachtlijst. Er worden derhalve niet meer vergunningen als parkeerplaatsen uitgegeven. 

- Ieder jaar wordt opnieuw bekeken of een nadere toedeling van de parkeervergunning wenselijk is.    

Parkeervergunningen worden hierbij niet ingetrokken maar mogelijk wordt een andere plaats 

toegewezen.  

- Aan voertuigen met een gevaarlijke lading wordt geen parkeervergunning verstrekt. 
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Misbruik  
Bij het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens of het onrechtmatig gebruik van een 
parkeervergunning, kan de vergunning te allen tijde door de gemeente Barendrecht worden 
ingetrokken. 
 

Benodigde documenten  

Bij een aanvraag voor een parkeervergunning vrachtwagenparkeren moeten worden overlegd: 

• Een uittreksel uit het Handels-, Stichtingen- of Verenigingenregister van de Kamer van Koophandel, niet 

ouder dan 6 maanden. Indien het bedrijf niet kan worden ingeschreven in een Kamer van Koophandel in 

Nederland dient een bewijsstuk (bijvoorbeeld een bewijs van lidmaatschap van een brancheorganisatie, 

een recente huurovereenkomst, een gemeentelijke heffingsaanslag gericht aan het bedrijf) te worden 

overlegd waaruit blijkt dat het bedrijf gevestigd is op het adres waarvoor de vergunning wordt 

aangevraagd.  

• (Een kopie van) het originele voertuigbewijs IA (voorheen deel I) en tenaamstellingbewijs 1B (voorheen 

deel II) van het motorvoertuig waarvoor de parkeervergunning wordt aangevraagd. Het kenteken dient 

op de naam van de aanvrager te staan;  

• (Een kopie van) een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, identiteitskaart of paspoort) van de aanvrager. 

• Een volledig ingevuld aanvraagformulier. 

 

Meer informatie  

Voor meer informatie kunt u terecht bij:  

Truckparkings Rotterdam Exploitatie BV (TRE) 

O.v.v. Barendrecht  

Nieuwland Parc 506 

2952 DG Alblasserdam 

info@truckparking-rotterdam.com 

www.truckparkingrotterdam.com 

Glenn Jessurun 06-11008720 

 

 

 

Toelichting  
1a  Naam van een bedrijf, andere onderneming of bestuurder die in de gemeente Barendrecht gevestigd/woonachtig is.  

1d  Hier wordt bedoeld degene die het aanvraagformulier invult. Men kan alleen namens iemand anders (de begunstigde, zie 

toelichting 1i) een parkeervergunning aanvragen indien de bevoegdheid daartoe duidelijk blijkt uit bijvoorbeeld een 

meegestuurde machtiging.  

1i  De begunstigde is degene op wiens motorvoertuig en kenteken de vergunning wordt aangevraagd.  

2a  Hier dient u het kenteken te vermelden van het motorvoertuig waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. 
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