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AANVRAAGFORMULIER ONTHEFFING INRIJVERBOD VOORHEUVEL, MARKT, EMMAPLEIN EN 
ROZENSTRAAT (ART. 87 RVV) 
 
Ontheffingsformulier C 
 
Voor incidentele ontheffing (voor iedereen zonder eigen parkeerplaats en zijnde geen horeca-instelling) 

 
Ontheffing geldt voor maximaal 1 dag, voertuig moet bestemming hebben in het gebied. 
 
Maandag t/m vrijdag tussen 6:00 en 11:00 uur is het gebied vrij toegankelijk voor laden en lossen. Distributieverkeer dient plaats te 
vinden binnen deze venstertijden. Parkeren in het openbare gebied is te allen tijde verboden. 

 
 

1 Gegevens van de aanvrager 

voorletters en achternaam:  __________________________________________________________  

adres:   __________________________________________________________  

 postcode en woonplaats:  __________________________________________________________  

 telefoonnummer:  __________________________________________________________  

e-mailadres:   __________________________________________________________  

 

2 Gegevens van het bedrijf (indien van toepassing) 

 naam bedrijf/instelling:  __________________________________________________________  

 kamer van koophandelnummer:  __________________________________________________________  

 naam contactpersoon:  __________________________________________________________  

 adres:   __________________________________________________________  

 postcode en vestigingsplaats:  __________________________________________________________  

  

   Kruis hier aan als de legeskosten voor rekening van het bedrijf moeten komen. 

 

3 Gegevens van de aanvraag 

 kenteken motorvoertuig:  __________________________________________________________  

 eigenaar motorvoertuig:  __________________________________________________________  

 (indien het motorvoertuig niet op uw eigen naam staat bij bijlage, kopie lease-overeenkomst toevoegen) 

 aanvrager wil een incidentele ontheffing voor de volgende dagen / dagdelen: 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

 reden:    verhuizing 

     calamiteit, namelijk ______________________________________________________ 

     anders, namelijk ________________________________________________________ 
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4 Bijlage 

 kopie lease-overeenkomst, kenteken staat op naam van een leasemaatschappij 

5 Ondertekening 

datum: ____________________ handtekening:_____________________________ 

 Uitsluitend in te vullen door de ambtenaar van de gemeente 

    controle gemeentelijke basis administratie (bevolkingsregister) 
    controle Kamer van Koophandel  
    controle rijksdienst voor het wegverkeer 

  Aanwezigheid van het voertuig kan wel/niet tot de venstertijden worden beperkt. 

  Paraaf ambtenaar van de gemeente: ___________________________________ 
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