AANVRAAGFORMULIER GEHANDICAPTENPARKEERKAART (GPK)

A. GEGEVENS AANVRAGER
Naam en voornamen:………………………………………………………………………………………………………………………….
Geboortedatum:………………………………………………………………………………………………………………………………….
Geboorteplaats:…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Postcode:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Woonplaats:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoon:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Email:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nummer legitimatiebewijs:…………………………………………………………………………………………………………………

B. GEGEVENS OM DE AANVRAAG TE BEOORDELEN
Heeft u eerder een gehandicaptenparkeerkaart gehad?
0 ja, namelijk via de volgende instantie:……………………………………………………………………………………………….
Het betreft een:
0 bestuurderskaart
0 passagierskaart
0 beide
Het nummer van de gehandicaptenparkeerkaart is:…………………………………………………………………
De vervaldatum van de gehandicaptenparkeerkaart is:……………………………………………………………
0 nee, ik heb niet eerder een gehandicaptenparkeerkaart gehad.
De reden van mijn aanvraag is:…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
De naam van mijn huisarts is:……………………………………………………………………………………………………………….
De naam van mijn specialist is:……………………………………………………………………………………………………………..

C. VOOR WELKE KAART WILT U IN AANMERKING KOMEN?
Ik wil in aanmerking komen voor:
0 een bestuurderskaart
0 een passagierskaart
0 beide

D. ONDERTEKENING
Ik verklaar bovenstaande vragen naar waarheid te hebben ingevuld en bekend te zijn met het feit dat
mijn gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie.
Plaats:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Datum:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Let op: De kosten voor het in behandeling nemen van uw aanvraag betaalt u bij het indienen van
de aanvraag. Als de aanvraag wordt afgewezen, krijgt u geen geld terug.
U levert bij uw aanvraag twee recente identieke pasfoto’s in.
Om de aanvraag in te leveren en te betalen, maakt u een afspraak.

Toelichting bij het formulier “aanvraag gehandicaptenparkeerkaart”.

Welke soorten parkeerkaarten zijn er?
Er zijn twee types:
1. Bestuurderskaart
Hiervoor komt u in aanmerking als u:
a. Ten gevolge van een aandoening niet verder dan 100 meter kunt lopen, gedurende langer
dan 6 maanden.
b. Met de gebruikelijke loophulpmiddelen geen 100 meter aan één stuk kunt lopen.
2. Passagierskaart
Hiervoor komt u in aanmerking als u naast de hierboven genoemde punten ook voor vervoer
van deur tot deur continu afhankelijk bent van hulp van de bestuurder die u vervoert.
U kunt een bestuurderskaart of een passagierskaart aanvragen. Beide kan ook.
Heeft u andere ernstige beperkingen dan een loopbeperking? En wilt u toch in aanmerking komen
voor een gehandicaptenparkeerkaart? Dan kunt u wel een aanvraag indienen. Uit het medisch advies
zal blijken of uw aanvraag wordt toegekend.

Wat zijn de kosten?
Een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart met medisch advies kost €150,-.
Een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart zonder medisch advies kost €63,30.
Bij een eerste aanvraag is altijd medisch advies noodzakelijk, daarom betaalt u bij een eerste
aanvraag altijd €150,-.Bij een toekenning doet de arts altijd een uitspraak over of bij eventuele
vervolgaanvragen medisch advies nodig is. Als dit niet nodig is, kost een vervolgaanvraag €63,30.
De behandelende ambtenaar beoordeelt dit als u de aanvraag inlevert. U kunt dan ter plekke betalen.
Bij een afwijzing krijgt u geen geld terug.

Hoe dien ik een aanvraag in?
Om uw aanvraag in te dienen maakt u telefonisch een afspraak met de behandelend ambtenaar via
telefoonnummer 0573-289222.
Afspraken worden ingepland op een woensdag of donderdag.

Wat neemt u mee naar de afspraak?
-

Het ingevulde aanvraagformulier.
2 recente en identieke pasfoto’s
Uw pinpas of contant geld

