
PARKEER-BUREAU   AANVRAAGFORMULIER    
      langlopende ontheffing autoluwe gebied 
       (Verordening ontheffingen autoluwe gebied Roosendaal 
       artikel 10)  
 

Aanvraag ontheffing autoluwe gebied  
Ondergetekende dient hierbij een verzoek in om ontheffing te krijgen om het autoluwe gebied buiten venstertijden met 
een motorvoertuig te betreden. Ook is kennis genomen van de verordening “ontheffingen autoluwe gebied” en de 
toelichting “Parkeerontheffing” op dit formulier. Uw ontheffing wordt jaarlijks kosteloos verlengd.  
 

Gegevens aanvrager: 
 
(Bedrijfs-)Naam:   : ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Contactpersoon (bij bedrijven) : ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Straat en huisnummer  : ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Postcode en woonplaats  : ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Correspondentieadres  : ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Postcode en woonplaats  : ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefoonnummer   : ……………………………………...  Faxnummer: ………….…………………………… 
 
E-mailadres   : ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Kamer van Koophandel nummer : ……………………………………………………………………………………………….. 
 
U dient bij de aanvraag de volgende bijlagen te overleggen: 
 

Als bewoner in het autoluwe gebied 

 Geldig legitimatiebewijs 

 Huur- of koopovereenkomst (= bewijs van inschrijving op woonadres) 

 Eigen parkeergelegenheid (bewijs van eigendom, huur, beperkt recht of persoonlijk recht overleggen) 

 Kentekenbewijs deel 1 B 

 Maximaal 1 ontheffing per parkeerplaats 
 
Als bedrijf in het autoluwe gebied 

 Geldig legitimatiebewijs tekenbevoegde van het bedrijf 

 Eigen parkeergelegenheid (bewijs van eigendom, huur, beperkt recht of persoonlijk recht overleggen) 

 Maximaal 1 ontheffing per parkeerplaats 
 
Als invalide in het autoluwe gebied 

 Geldig legitimatiebewijs 

 Huur- of koopovereenkomst (= bewijs van inschrijving op woonadres) 

 Bewijs invalidenparkeerplaats op kenteken 

 Maximaal 1 ontheffing per parkeerplaats 
 
Parkeerontheffing: 

Behoudens voor laad- en losactiviteiten is het niet toegestaan te parkeren in het autoluwe gebied. U kunt hiervoor een 
parkeerontheffing aanvragen waarbij u de noodzaak daarvan dient  te motiveren. Tarief is € 31,70 per dag. 
 

 
Ondertekening:  (indien bovenstaande gegevens volledig en naar waarheid zijn ingevuld, hier ondertekenen). Het volledig ingevulde 

formulier kunt u, met de bijlagen, afgeven op het Parkeer-Servicebureau, Nieuwe Markt 49D, te Roosendaal, of opsturen naar Parkeer 
Beheer Roosendaal BV, Postbus 275, 4700 AG Roosendaal. 
 

Plaatsnaam: ……………………………………………………Datum: …………………………………………………………… 

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

 

 
Administratie: 
 
Ingekomen: …………………………………………………….Klantnummer: …………………………………………………… 

 
Pasnummer ontheffing: ……………………………………..Controle GBA: …………………………………………………... 

 


