Aanvraagformulier werknemersparkeervergunningen

(2019)

Bedrijfsnaam
Adres
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mailadres
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel
Eén optie aankruisen
Kantoor
Winkel
Supermarkt
Horeca
Hotel
Medisch
Anders,
namelijk:
……………………

Type bedrijf

Omvang van het bedrijf in m2 bvo1
(met vermelding van aantal ‘behandelruimten’)
Hoeveel parkeerplaatsen heeft uw bedrijf op
eigen terrein (0 of ander getal)?
Hoeveel werknemers zijn 18 jaar of ouder en
wonen meer dan 20 kilometer vanaf het
werkadres?
Aantal werknemersparkeervergunningen op:
-

Maandag t/m vrijdag à € 90,- per jaar

-

Maandag t/m zondag à € 180,- per jaar

Welke locaties hebben uw voorkeur?

Locatie
P8 (De Arc, Costerweg)
P9 (Costerstaete, Costerweg)
Troelstraweg
Lawickse Allee
Olympiaplein
Stadsbrink
Javastraat en omgeving 2
Otto van Gelreweg 2

Ma-vr
Ma-zo
Geef bij uw eerste voorkeur een
1 aan, bij uw tweede voorkeur
een 2 et cetera. Als een locatie
voor u niet in aanmerking komt,
geeft u voor deze locatie geen
cijfer op.

Met ingang van
1 juli 2017
1 juli 2017
1 juli 2017
1 juli 2017
1 februari 2019
1 februari 2019
1 februari 2019
1 februari 2019
Gewenste optie aankruisen

ons kenmerk
blad

BR/17.0102331
2/2

Ja
Nee
Als bijlage toevoegen een uittreksel van de inschrijving Kamer van Koophandel (niet
ouder dan 3 maanden) en vervolgens dit volledig ingevulde formulier ondertekenen en met
bijlage afgeven aan de balie op het stadhuis of sturen naar Gemeente Wageningen,
Postbus 1, 6700 AA Wageningen of mailen naar parkeren@wageningen.nl
Voor de eventueel niet toegekende vergunningen,
wilt u op de wachtlijst worden geplaatst:

Met de ondertekening van dit formulier verklaar ik dat ik de gegevens naar waarheid
heb ingevuld.
Ondertekening

Naam

Datum

bvo betekent bruto vloeroppervlak. Dit is het totaal van de vloeroppervlakte van alle bouwlagen inclusief
alle functies zoals verkoopruimte, werkruimte, kantoorruimte, trappen, liftkokers, installatieruimtes, sanitair,
keuken, opslag en magazijn, kantoor. De waarde van het bvo en de functie van het bedrijf gebruiken we
om conform de Nota parkeernormen Wageningen de maximum parkeereis te berekenen.
2
op deze locatie wordt alleen een werknemersparkeervergunning verstrekt die geldig is op werkdagen van
maandag tot en met vrijdag.
1

