*6001*

Aanvraag parkeerabonnement mantelzorger
zone 1 en 2
Deze aanvraag is een aangifte parkeerbelastingen als bedoeld in de “Verordening Parkeerbelastingen”.

Aanvrager (persoon die mantelzorg nodig heeft)
Naam en voorletters

:………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres

:………………………………………………………………………………………………………………………….

Postcode en woonplaats :………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoon nr.
e-mailadres
Burgerservicenummer

:…………………………………………………………….. tel. mob.:…………….………….……………...
:……………………………………………………………… …………………………….………………………….
:………………………………………………………………………………………………………………………….

Staat u bij de gemeente Weert ingeschreven op het adres in vergunninghouderzone 3? O
Ja
O nee
Mantelzorg:
o
mantelzorg is extra zorg die voortvloeit uit een sociale/familiaire relatie en die verleend
wordt aan naasten met beperkingen en gezondheidsproblemen;
o
er is sprake van extra zorg wanneer dat wordt gegeven voor tenminste acht uur per week
en/of voor een periode van minimaal drie maanden
o
tussen mantelzorger en zorgvrager bestaat een persoonlijke band: partner, ouder, kind,
kleinkind, familie, vriend(in);
o
mantelzorg wordt niet vanuit een beroep verleend en is onbetaald o mantelzorg kan
allerlei vormen van zorg/hulp/ondersteuning omvatten zoals huishoudelijke hulp,
praktische steun (regelwerk), begeleiding, emotionele steun, toezicht;
o
mantelzorgers zijn géén vrijwilligers;
Bij twijfel over de juistheid van de aanvraag kan nadere informatie worden ingewonnen bij derden
Gegevens mantelzorger(s):

1. Naam en voorletters :…………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres

:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Postcode en woonplaats :…………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefoon nr.

:…………………………………………………………….. tel. mob.:…………….……………………….....

Burgerservicenummer

:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Kenteken voertuig
:……………………………………………………………………………………………………………………………
___________________________________________________________________________________
2. Naam en voorletters :…………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres

:……………………………………………………………………………………………………………………………

Postcode en woonplaats :……………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoon nr.

:…………………………………………………………….. tel. mob.:…………….……………………….....

Burgerservicenummer

:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Kenteken voertuig
:……………………………………………………………………………………………………………………………
___________________________________________________________________________________
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3. Naam en voorletters :………………………………………………………………………………………………….………………………..
Adres

:…………………………………………………………………………………………………………………………….

Postcode en woonplaats :…………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoon nr.

:…………………………………………………………….. tel. mob.:…………….………………………......

Burgerservicenummer

:…………………………………………………………………………………………………………………………….

Kenteken voertuig

:…………………………………………………………………………………………………………………………….

____________________________________________________________________________________
Voor welke periode wilt u de parkeervergunning aanvragen?
O Tijdelijk:

van ……………………… t/m …………………… 20………. (geldt alleen per hele maand)

O vanaf ……………………………………………………………………
(deze parkeervergunning wordt automatisch op het einde van het lopende jaar beëindigd)

Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen.
Ondergetekende verklaart deze aanvraag volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Handtekening aanvrager:

Datum:

_____________________________________________________________________________________
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