Aanvraag
Parkeerabonnement/vergun
ning
Bedrijf / Instelling
Stuur het volledig ingevulde en
ondertekende formulier met de
benodigde bewijsstukken naar:
Gemeente Sittard-Geleen
Afdeling Dienstverlening
Unit Parkeren
Postbus 18
6130 AA Sittard
Meer informatie: tel. nr 14 046

1. Gegevens aanvrager
Naam bedrijf / instelling

:

Straatnaam en huisnr

:

Postcode en plaats

:

KVK-nummer

:

Indien uw bedrijf of instelling een nevenvestiging is, dient u ook onderstaande gegevens van de
hoofdvestiging, tevens factuuradres, in te vullen.
Naam hoofdvestiging

:

Straatnaam en huisnr

:

Postcode en plaats

:

2. Gegevens werknemer
Naam en voorletters

:

Straatnaam en huisnr

:

Postcode en plaats

:

Telefoonnummer overdag

:

Geboortedatum

:

BSN-nummer

:

E-mail adres

:
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-

-

3. Gegevens voertuig
U kunt maximaal 3 kentekens opgeven die op het parkeerabonnement vermeld zullen worden.
Kenteken 1

:

Kenteken 2

:

Kenteken 3

:

4. Gegevens locatie
Geef in onderstaand overzicht aan welke locatie uw voorkeur heeft. U kunt maximaal 3
voorkeurslocaties aangeven. Plaats een 1 bij de locatie met uw eerste voorkeur, een 2 bij de
locatie met de tweede voorkeur en een 3 bij de locatie met de derde voorkeur.
Geleen - parkeergarage Groenstraat

Geleen - Koningsplein

Geleen - Achter de Hanenhof

Sittard-parkeerterrein Stadssporthal

Sittard-parkeergarage Odaparking

Sittard-Wilhelminastraat (vakken bij
CZ)

Sittard-Baenjestraat en parkeerterrein
Schuttestraat

Sittard-parkeerterrein Mgr.
Claessenstraat (achter Schouwburg)

Sittard-Heinseweg

Sittard-parkeerterrein Putstraat

Sittard-Kleine Steeg

Sittard-parkeerterrein Steenweg

Sittard-Walram/Overhovenerstraat
(tussen Walramstraat en Rijksweg –
Noord)

Sittard-Schuttestraat (tussen
Kastanjeln en Jubileumstr)

Sittard-parkeerterrein
Engelenkampstraat

Geleen-P-terrein Markt

Sittard-parkeergarage Hub Dassenplein

Per welke datum moet uw abonnement ingaan? .........................................

Als op dit moment geen parkeerabonnementen vrij zijn voor de locatie
waarvoor u een voorkeur heeft aangegeven, wilt u dan voor die locatie op
een wachtlijst worden geplaatst?
* s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is
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Ja / Nee*

5. Gegevens abonnement
Winkeluren-abonnement/vergunning (geldig van maandag tot en met zaterdag van 07.00
tot 19.00 uur, op koopavond tot 22.00 uur, en op koopzondagen)
Kantoorurenabonnement/vergunning (geldig maandag tot en met vrijdag, tussen 07.00
uur en 19.00 uur).
Etmaalabonnement (geldig gedurende 24 uur per dag, 7 dagen per week), alleen voor
parkeergarages Hub Dassenplein, Odaparking en parkeergarage Groenstraat.

6. Mee te zenden bewijsstukken en ondertekening
Aldus naar waarheid ingevuld te
………………………………………………………………………………
op ……………………………………………………………… 20……,

………………………………………………………………………………
(handtekening)

Aanvraagformulier bedrijf-instelling 1-6-2021

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen
nemen, dient het formulier volledig ingevuld en
ondertekend te zijn en moeten de volgende
bewijsstukken worden meegezonden:
kopie inschrijving Kamer van Koophandel

