
 

 

Aanvraagformulier Gehandicaptenparkeerkaart 
Print dit formulier, vul hem in en lever hem in bij de Noaberpoort. 

 

1. Gegevens aanvrager 

Voorletters en achternaam : ……………………………………………………………………….. 

 

Straat en huisnummer : ……………………………………………………………………….. 

 

Postcode   : ……………………………………………………………………….. 

 

Woonplaats   : ……………………………………………………………………….. 

 

Telefoonnummer  : ……………………………………………………………………….. 

 

Email    : ……………………………………………………………………….. 

 

Geboortedatum  : ……………………………………………………………………….. 

 

Burgerservicenummer : ……………………………………………………………………….. 

 

 

2. Huidige situatie (kruis aan wat van toepassing is) 

Hebt u al een Gehandicaptenparkeerkaart? 

☐ Nee  

☐ Ja 

   Deze kaart is uitgegeven door gemeente: ………………………………………………………... 

 

   Deze kaart is geldig tot: …………………………………………………………………………….. 

 

 

3. Welke kaart wilt u aanvragen of verlengen? (meer antwoorden mogelijk) 

☐ Gehandicaptenparkeerkaart voor een bestuurder 

 

Voorwaarden:  

 U bent bestuurder van een motorvoertuig op meer dan twee wielen (bijvoorbeeld een 

auto, brommobiel of een Canta) én  

 U hebt een chronische beperking. Daardoor kunt u, zelfstandig of met loophulpmiddelen, 

zonder te pauzeren geen honderd meter lopen, óf  

 U zit permanent in een rolstoel, óf  

 U hebt een andere aantoonbare, ernstige beperking (anders dan een loopbeperking), 

waardoor u een gehandicaptenparkeerkaart nodig hebt. 

 

 



☐ Gehandicaptenparkeerkaart voor een passagier 

 

Voorwaarden:  

 U bent als passagier van het vervoer van deur tot deur continue afhankelijk van hulp 

van de bestuurder én  

 U hebt een chronische beperking. Daardoor kunt u, zelfstandig of met 

loophulpmiddelen, zonder te pauzeren geen honderd meter lopen, óf  

 U zit permanent in een rolstoel, óf  

 U hebt een andere aantoonbare, ernstige beperking (anders dan een loopbeperking), 

waardoor u een gehandicaptenparkeerkaart nodig hebt.  

 

 

4. Voorwaarden in behandeling nemen van deze aanvraag 

U kunt dit aanvraagformulier inleveren bij de Noaberpoort. De Noaberpoort is open van 8.30 

tot 11.30 uur. Bij het inleveren van deze aanvraag is het volgende belangrijk: 

 U betaalt de kosten voor het in behandeling nemen van uw aanvraag direct bij het 

inleveren van deze aanvraag. De kosten staan vermeld op 

www.noaberpoort.nl/gehandicaptenparkeerkaart.  

 U levert een recente kleuren pasfoto in. 

 U neemt een geldig identiteitsbewijs mee. 

 U neemt (als u die in bezit heeft) uw huidige gehandicaptenparkeerkaart mee. 

 

 

5. Ondertekening 

Ondergetekende verklaart bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld. Ik weet 

dat mijn persoonsgegevens worden opgenomen in de administratie van de Noaberpoort. 

 

Plaats  : …………………………………………………………………………………….

   

Datum  : ……………………………………………………………………………………. 

 

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


