aanvraag ontheffing artikel 87 RVV
Met dit formulier kunt u een ontheffing aanvragen met betrekking tot zaken die geregeld zijn in
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV).
Gegevens van de aanvrager

 Aanvraag betreft bedrijf/rechtspersoon
Naam rechtspersoon

:

Straatnaam en huisnummer

:

Postcode en woonplaats

:

Telefoonnummer

:

Gegevens van degene die namens de rechtspersoon de aanvraag indient:
Naam en voorletters

:

Functie

:

Straatnaam en huisnummer

:

Postcode en woonplaats

:

Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

 Aanvraag betreft een natuurlijk persoon (d.w.z. geen rechtspersoon (geen bedrijf, stichting,
vereniging))

Naam en voorletters

:

Straatnaam en huisnummer

:

Postcode en woonplaats

:

Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

Kenmerken ontheffing
Deze aanvraag betreft een ontheffing voor:

 parkeren in de blauwe zone Dorpstraat/Hoogstraat (Op de Kamp)
 parkeren in de blauwe zone Kamperstraat/het deel van de Lambermonstraat dat aansluit aan
de Kamperstraat/Hoogstraat, huisnummers 229 en 231/Kampstraat, huisnummers 61 en 63






inrijden in natuurgebieden, waar inrijverbod geldt voor gemotoriseerd verkeer
laden en lossen Raadhuisplein
parkeren op de Bachlaan (uitsluitend voor bewoners achter de verzinkbare paal)
anders, nl.
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Locatie gebied/straat waarvoor de ontheffing wordt gevraagd:

Datum/periode en tijdsduur waarvoor de ontheffing wordt gevraagd:

Kenmerken voertuig waarvoor ontheffing gevraagd wordt:
Type/omschrijving voertuig

:

Kenteken voertuig

:

Kentekenhouder
Naam en voorletters

:

Straatnaam en huisnummer

:

Postcode en woonplaats

:

Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

Reden van de aanvraag

Ondertekening
Plaats,

Datum

Handtekening aanvrager

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Meenemen/opsturen
-

Een kopie van het kentekenbewijs.

-

Bij een rechtspersoon/bedrijf: een machtiging waaruit blijkt dat degene die de aanvraag
ondertekent, bevoegd is de rechtspersoon/het bedrijf te vertegenwoordigen.
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-

Bij aanvraag ontheffing blauwe zone:
-

een kopie van het rijbewijs;

-

indien het een zakelijke ontheffing betreft een kopie van een arbeidscontract of werkgeversverklaring waaruit blijkt dat aanvrager een dienstbetrekking heeft bij het betreffende
bedrijf (tenzij de ontheffing op naam van het bedrijf wordt aangevraagd);

-

indien het een gehuurd of geleased motorvoertuig betreft een kopie van het huur- of
leasecontract;

-

indien het een bedrijfsvoertuig betreft een (kopie van een) verklaring waaruit blijkt dat het
bedrijfsvoertuig aan aanvrager door de werkgever ter beschikking is gesteld.

Adresgegevens
Gemeente Landgraaf
t.a.v. afdeling Klant Contact Centrum
Postbus 31000
6370 AA Landgraaf
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Klant Contact Centrum,
telefoonnummer 14 045.

Ontheffing RVV_v05-1

Pagina 3 van 3

