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Ontheffing inrijverbod
Hulpdiensten
Huisartsen of voertuigen van de huisartsenpost kunnen een ontheffing van het inrijverbod krijgen voor hun
reguliere taakuitoefening. Andere zorgverleners kunnen een ontheffing krijgen als de noodzaak aannemelijk
wordt gemaakt.
* verplicht in te vullen
Gegevens aanvrager
Naam hulpdienst *
Straat en huisnummer en toevoeging *
Postcode en woonplaats *
Telefoonnummer *
Mobiel nummer
E-mailadres
Gegevens ontheffing

Soort hulpdienst *
o

huisarts

o

voertuig verbonden aan huisartsenpost

o

andere zorg/hulpverlener; de ontheffing is noodzakelijk omdat:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Behoort uw hulpdienst niet tot de bovenstaande categorieën, dan krijgt u geen ontheffing van het
inrijverbod voor uw reguliere taakuitoefening.
In spoedeisende situaties kunt u toegang krijgen via de meldkamer. Deze is bereikbaar door u te melden
via de intercom bij de verzinkbare afsluiting.

Voor welke kentekens vraagt u een ontheffing aan? *

……….. - ……….. - …………
……….. - ……….. - …………
……….. - ……….. - …………
……….. - ……….. - …………
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Incassant ID: NL50 ZZZ 0922 1055 0000
Iban/BIC: NL68 BNGH 0285 0444 94 / BNGH NL2G
Reden: ontheffing inrijverbod hulpdiensten
Kosten *
Een ontheffing van het inrijverbod kost € 17,00 per voertuig. Ontheffingen zijn geldig tot 1 januari 2020.
Een ontheffing van het inrijverbod wordt verleend op basis van kentekenherkenning van de auto. Het kan
gebeuren dat het kenteken een keer niet wordt herkend. Voor dat geval krijgt u bij een jaarontheffing ook een
mifarekaart. Deze wordt door een kaartlezer gescand, waarna de verzinkbare palen zakken.
Tegen meerkosten ad € 30,00 en een borgsom van € 50,00 kunt u gebruik maken van een transponder.
De verzinkbare palen reageren automatisch als u een transponder in uw auto hebt.
o

Ik wil ……... transponder(s)

Betaalwijze *
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.

o

Ik kom naar de afdeling PublieksDienstverlening Kerkstraat 27 Zevenaar om per kas te betalen.

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 incasso-opdrachten
te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens werknemersvergunning 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:

