AANVRAAGFORMULIER
VERLENGING GEHANDICAPTENPARKEERKAART (GPK)
Conform regeling Gehandicaptenparkeerkaart, 10 juli 2001 en Wijziging regeling
Gehandicaptenparkeerkaart, 1 april 2008
Dit aanvraagformulier moet u opsturen naar gemeente Vlaardingen, t.a.v. afdeling Stedelijk Beheer,
team Stadsbedrijven, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen.

De ondergetekende,
(duidelijk in blokletters invullen)
Naam instelling:
Burgerservicenummer (BSN):
Naam :
Voorletters :
Geslacht:
Geboortedatum:
Adres :
Postcode en Woonplaats :
Telefoon :
Nummer identiteitsbewijs :

(voeg kopie toe)

Nummer rijbewijs:

(voeg kopie toe)

verzoekt om verlenging van een GPK.

1. Huidige situatie
a. Type kaart (bestuurder of passagier):
b. Afgegeven door (gemeente van afgifte):
c.

Wat is het nummer van deze kaart?

d. Wat is de vervaldatum van deze kaart?
2. Gegevens rijbewijs
e. Afgegeven door (gemeente van afgifte):
f.

Datum afgifte:

g. Rijbewijsnummer:
h. Geldig tot:

September 2018

3. U wilt in aanmerking komen voor (omcirkelen wat van toepassing is):





Bestuurderskaart (kaarttype B)
Passagierskaart (kaarttype P)
Bestuurders- en passagierskaart (kaarttype B/P) (als zijnde bestuurder en passagier vanen/of in een voertuig)
Instellingskaart (kaarttype I)

4. Is uw medische situatie sinds de afgifte van de huidige parkeerkaart gewijzigd?

Ja

/ Nee

Zo ja, toelichting:

Kosten
Voor de afgifte van de kaart wordt een bedrag in rekening gebracht.
De actuele tarieven vindt u op onze website.
Let op
U moet er rekening mee te houden dat, als u een bestuurderskaart heeft aangevraagd en in het bezit
bent van een geldig rijbewijs, de overgelegde medische gegevens ertoe kunnen leiden dat er een
procedure opgestart wordt op grond van artikel 130-134 van de Wegenverkeerswet 1994. Dit kan
ertoe leiden dat de minister van Verkeer en Waterstaat u, na onderzoek van een specialist,
ongeschikt verklaart om een motorrijtuig te besturen en uw rijbewijs ongeldig verklaart.
Pasfoto’s
U moet twee identieke pasfoto’s (een voor ons archief en een voor op de GPK) toevoegen bij uw
aanvraag voor verlenging van uw gehandicaptenparkeerkaart.

Datum :

Handtekening :

Bijlagen:
Kopie identiteitsbewijs, kopie rijbewijs, 2 pasfoto’s (alleen voor kaarttype B, P, B/P), kopie
eerder verstrekte kaart, kopie Kamer van Koophandel (alleen voor kaarttype I)

Procedure
1. U vraagt een verlenging van uw gehandicaptenparkeerkaart aan door het ingevulde
aanvraagformulier verlenging Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) met bijlagen op te sturen.
2. U ontvangt binnen 2 weken het besluit van de gemeente Vlaardingen met de nieuwe
gehandicaptenparkeerkaart.
3. U ontvangt binnen 4 weken een factuur voor betaling van de legeskosten.

Bevestig hier
uw pasfoto’s
September 2018

