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AANVRAAG GEHANDICAPTENPARKEERKAART

Kosten (prijspeil 2021)
Eerste aanvraag € 112,70
verlenging na afloop van geldigheidsduur (maximaal 5 jaar) € 33,80
Meer informatie
Als u vragen heeft dan helpen de medewerkers van het Klantcontactcentrum u graag verder,
telefoonnummer 072 535 66 66 of e-mail info@heiloo.nl
Gegevens aanvrager
naam en voorletters
adres
telefoonnummer

mobiel

geboortedatum

BSN

Aanvragen gehandicaptenparkeerkaart
Wanneer komt u in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart?
Bestuurder
Om een gehandicaptenparkeerkaart te krijgen,
moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:
a. u heeft ten gevolge van een aandoening of
gebrek een aantoonbare loopbeperking van
langdurige aard (langer dan zes maanden)
én
b. u kunt niet zelfstandig een afstand van meer
dan 100 meter aan één stuk te voet te
overbruggen met de behulp gebruikelijke
loophulpmiddelen (zoals een stok of rollator).

Passagier
Om een gehandicaptenparkeerkaart te krijgen als
passagier bent u naast bovengenoemde punten
a. en b. ook:
c. voor het vervoer van deur tot deur continu
afhankelijk van de hulp van de bestuurder
die u vervoert.
Het is wettelijk verplicht om bij een eerste aanvraag
de situatie te laten beoordelen door een
onafhankelijk keuringsarts. Dit is niet uw eigen
huisarts.

NB: Als u permanent rolstoel gebonden bent, krijgt u altijd een gehandicaptenparkeerkaart (bestuurderskaart
of passagierskaart).

Welk type kaart wilt u aanvragen?

bestuurder
passagier
beide

Stuurt u de volgende bijlagen mee
1. een recente pasfoto;
2. kopie van uw identiteitsbewijs;
3. kopie van uw rijbewijs (voor een bestuurderskaart);
4. kopie gehandicaptenparkeerkaart, voor- en achterkant (als u al eerder een kaart heeft gehad)
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voor aanvraag het formulier op de achterzijde ondertekenen

Hardheidsclausule

Als u niet voldoet aan de voorwaarden en toch voor
een gehandicaptenparkeerkaart in aanmerking wilt
komen, kunt u een beroep doen op de
hardheidsclausule.

Het moet daarbij gaan om een ernstige en unieke
situatie. U kunt hieronder aangeven waarom u denkt
wèl in aanmerking te komen.

(voor een langere toelichting kunt u een bijlage toevoegen)

Ondertekening
plaats en datum

handtekening

Stuurt u dit formulier terug in bijgaande antwoordenveloppe of
(zonder postzegel) naar Antwoordnummer 1525, 1850 VB HEILOO
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