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Ontheffing inrijverbod
Laden en lossen & bouw-, installatie-, verhuis- en reparatieverkeer.
Standaard krijgt u alleen een ontheffing voor het lossen en laden. Er zijn situaties waarin u de werkzaamheden
onmogelijk kunt uitvoeren zonder de auto bij de hand te hebben. In dat geval kunt u een parkeerontheffing
krijgen voor 1 bedrijfswagen (per bedrijf en per locatie).
* verplicht in te vullen
Gegevens bedrijf / instelling
Naam bedrijf / instelling *
Nummer KvK
Straat en huisnummer en toevoeging *
Postcode en woonplaats *
Telefoonnummer *
Mobiel nummer
E-mailadres
Gegevens ontheffing
Tussen 7:00 uur en 13:00 uur kunt u laden en lossen zonder ontheffing.
Waarom heeft u toegang nodig buiten dit tijdvak? *
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

Wanneer hebt u de ontheffing nodig? *
Van d.d. ……………………….. tot en met d.d. …………………………
Toelichting: Een ontheffing wordt verleend voor maximaal vijf dagen achtereen met de mogelijkheid van
een verlenging indien het werk nog niet is afgerond.
Is het noodzakelijk dat u bij de plaats van de werkzaamheden parkeert?*
o

Nee

o

Ja, want …………………………………………………………………………………………………

...........................................................................................................................................................
Toelichting: standaard krijgt u alleen ontheffing voor het lossen en laden. Dat betekent dat u uw auto
onmiddellijk daarna buiten het afgesloten gebied moet brengen. Er zijn situaties waarin u de
werkzaamheden onmogelijk kunt uitvoeren zonder de auto bij de hand te hebben. In dat geval kunt u
een parkeerontheffing krijgen voor 1 bedrijfswagen (per bedrijf en per locatie).
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Voor welk kenteken vraagt u een ontheffing aan? *

……….. - ……….. - …………

Incassant ID: NL50 ZZZ 0922 1055 0000
Iban/BIC: NL68 BNGH 0285 0444 94 / BNGH NL2G
Reden: ontheffing laden en lossen
Kosten *
Een ontheffing van het inrijverbod kost bij uw eerste aanvraag € 17,00 per voertuig (max 5 dagen).
Verlenging kost € 8,60 per voertuig. Een incidentele ontheffing wordt verleend op basis van
kentekenherkenning van de auto.
o

Ik machtig de gemeente Zevenaar hierbij om de kosten éénmalig voor de ontheffing inrijverbod af
te schrijven. Deze geldt ook voor de komende jaren tot wederopzegging.

□ Ik wil een schriftelijke bevestiging van deze betaling (factuur) ontvangen.

Sepa als u kiest voor een doorlopende machtiging of eenmalige machtiging wilt u dan de
bankgegevens aanvullen?
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Gemeente Zevenaar (belastingen) om doorlopende incassoopdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens ontheffing laden en lossen
en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Gemeente Zevenaar
(belastingen).
Op het aanslagbiljet van de gemeente Zevenaar vindt u het aantal termijnen en de data waarop afgeschreven gaat worden.
Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijven contact
op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Ondergetekende:
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Land:
IBAN-rekening:
Bankcode (BIC):

Datum:

U kunt dit formulier opsturen naar:
Gemeente Zevenaar
afdeling PublieksDienstverlening, team Burgerzaken
Antwoordnummer 37
6900 VB Zevenaar

Handtekening:
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Een postzegel is niet nodig.

