
Parkeervergunning bewoner 
aanvraag 
 
 
 
1. Burger Service Nummer (BSN) 

 
Voorletters en achternaam 
 
Straatnaam en huisnummer 
 
Postcode en plaatsnaam 
 
Telefoonnummer 
 
E-mail 
 
IBAN (rekeningnummer)  
 
 

2. Staat u bij de gemeente Utrecht ingeschreven op het bovenstaande adres waarvoor u de 
vergunning aanvraagt? 
 

   Ja     Nee (hierdoor kunt u niet in aanmerking komen voor een vergunning)  
 
 

3. Let op! Als er op uw adres al een parkeervergunning is uitgegeven of u heeft een eigen 
parkeergelegenheid, dan is dit automatisch een aanvraag voor een tweede vergunning: 
    A. De tweede vergunning kost het dubbele én er kan een wachtlijst voor zijn. Zie: 
        www.utrecht.nl/parkeertarieven en www.utrecht.nl/wachtlijstparkeervergunningen 
 

Als u gelijktijdig 2 parkeervergunningen op hetzelfde adres wilt aanvragen: 
    B. Vul voor elke vergunning een aanvraagformulier in en stuur ze samen op. 
    C. Schrijf op elk aanvraagformulier achter het kenteken (bij vraag 5) welk kenteken 
        als 'eerste' en welk kenteken als 'tweede' vergunning aangevraagd wordt. 
 
 

4. Hebt u een parkeerplaats op eigen terrein? 
 

   Ja     Nee 
 
 

5. Wat is het kentekennummer van het voertuig? __   __   __   __   __   __    
 
U hoeft geen kenteken in te vullen als u (nog) geen auto heeft én er voor uw parkeerrayon 
een wachtlijst  1ste  vergunning op adres is die langer is dan 6 maanden. (zie 
www.utrecht.nl/wachtlijstparkeervergunningen). 
 
 

6. Wie is de kentekenhouder? 
 

   kenteken deel 1b (deel II) staat op mijn naam 
  Bij buitenlands kenteken meesturen: - kopie buitenlands kentekenbewijs 

   kenteken deel 1b (deel II) staat op naam van een leasemaatschappij. 
  Meesturen: - een verklaring (niet ouder dan 6 maanden) van de kentekenhouder die 
         vermeldt staat op kenteken deel 1B (de leasemaatschappij), waarin staat 
         dat u de berijder bent van het voertuig met opgegeven kenteken. 

   kenteken deel 1b (deel II) staat op bedrijfsnaam. 
  Meesturen: - een verklaring (niet ouder dan 6 maanden) van de kentekenhouder die 
         vermeldt staat op kenteken deel 1B (het bedrijf), waarin staat dat u de  
         berijder bent van het voertuig met opgegeven kenteken. 

   geen van bovenstaande situaties is voor mij van toepassing. 
      Let op! Het kenteken staat niet op uw naam en geen van de andere situaties is van 
                   toepassing. U kunt daarom niet in aanmerking komen voor een parkeervergunning. 

http://www.utrecht.nl/parkeertarieven
http://www.utrecht.nl/wachtlijstparkeervergunningen
http://www.utrecht.nl/wachtlijstparkeervergunningen


Bezoek Stadskantoor (alleen op afspraak) via www.utrecht.nl/afspraak, Telefoon 14 030, 
Meer info, www.utrecht.nl/parkeervergunningbewoner 

 
 
 

7. Hoe wilt u betalen als u een parkeervergunning krijgt? 
 

   automatische incasso       factuur 
 
 

8. Onderteken het formulier: 
 
Naar waarheid ingevuld: 
      HANDTEKENING            DATUM 
 
 

9. Verstuur dit formulier, 
 
per post naar: 
Gemeente Utrecht, Vergunningen Openbare Ruimte, Postbus 8406, 3503 RK  Utrecht    
 
of 
 
online via: 
www.utrecht.nl/parkeervraag 
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