Aanvraagformulier Bedrijfsvergunningen
Let op! Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen
Mail het ingevulde formulier naar gemeente@ouder-amstel.nl

1)

Recht op parkeervergunning
Is uw bedrijf gevestigd in het Ouder-Amstelse deel van het Amstel Business Park?
Ja. Ga verder met vraag 2
Nee. U komt niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

2) Gegevens rechtspersoon
-

Bedrijfsnaam

-

KVK-nummer

-

Vestigingsadres

-

Correspondentieadres

-

Postcode en woonplaats

-

Naam tekenbevoegde

-

Telefoonnummer

-

Aantal fte's

-

Parkeerplaatsen op eigen terrein

3) Machtiging
De tekenbevoegde kan binnen zijn organisatie een contactpersoon aanwijzen die
namens hem de vergunningaanvragen verzorgt voor de betreffende vestging. Deze
persoon moet de eerste aanvraag mee ondertekenen. Vul hieronder de naam van
de gemachtigde in:
-

Naam gemachtigde

4) Vergunningen
Een bedrijf, stichting of instelling heef recht op 4 vergunningen plus 1 vergunning
per 2 fte’s. Indien sprake is van parkeerplaatsen op eigen terrein, dan wordt de
helft van dit aantal afgetrokken van het aantal vergunningen waarop men zonder
plaatsen op eigen terrein recht op zou hebben. Het aantal vergunningen is echter
nooit meer dan het aantal fte’s. De vergunningen worden verstrekt op
bedrijfsnaam.

U kunt het maximaal aantal vergunningen als volgt berekenen:
Max aantal vergunningen = 4 + A/2 – B/2
Waarbij:
A = aantal FTE
B = aantal parkeerplaatsen op eigen terrein
De uitkomst mag naar boven worden afgerond.
-

Hoeveel vergunningen vraagt u aan

5) Bewijsstukken
Met deze aanvraag moet u bewijsstukken meesturen.
Kruis aan welke bewijsstukken u meestuurt.
Bewijs dat sprake is van een rechtspersoon. Dit kan zijn:
Uittreksel bij Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden) of
Bewijs BTW-plichtigheid of
Juridisch document, zoals oprichtingsakte stichting.
Indien u méér dan 1 vergunning aanvraagt: Bewijs van het aantal arbeidsplaatsen
op het vestgingsadres. Dit kan zijn:
Kopie van arbeidscontracten of
Door de accountant ondertekende verklaring of
Uitdraai van de loonadministratie van het aantal fte’s.
6) Verklaring en ondertekening
Met de ondertekening van dit formulier verklaart u dat u alle vragen naar waarheid
heeft beantwoord en dat u niets heeft verzwegen.
Indien mocht blijken dat een parkeervergunning is verstrekt op basis van
onvolledige en/of foutieve informatie kunnen alle vergunningen van de
rechtspersoon worden ingetrokken en kan aangifte worden gedaan van valsheid in
geschrifte tegen de aanvrager.
Verder kan het college een vergunning intrekken of wijzigen wanneer zich een
wijziging voordoet in één van de omstandigheden die relevant zijn voor het
verlenen van een vergunning.
Datum

Plaats

Handtekening aanvrager

Handtekening gemachtigde

Dit formulier kunt u inleveren bij het Klant Contact Centrum (KCC)
in de hal van het gemeentehuis of mailen naar gemeente@ouder-amstel.nl

