Cition Parkeermanagement
afdeling Vergunningen
Postbus 2727
1000 CS  Amsterdam

Aanvraagformulier
Amsterdamse parkeervergunning voor 
gehandicapte bewoners van Amsterdam
De Amsterdamse parkeervergunning voor gehandicapten is geldig op alle plaatsen waar parkeergeld betaald moet worden. 
De bekende Europese Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) is alleen nog geldig op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen, straten met 
een parkeerverbod of blauwe zone en buiten de parkeervakken op een woonerf.
Als u in Amsterdam woont en in het bezit bent van een GPK kunt u met dit formulier deze gratis vergunning aanvragen.
Onvolledige aanvragen kunnen niet in behandeling worden genomen. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan tot het
intrekken van de vergunning leiden. U ontvangt binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag een schriftelijke reactie van Cition. Indien
u na 6 weken geen reactie heeft ontvangen, adviseren wij u contact op te nemen met Antwoord, het gemeentelijk informatienummer.
Antwoord is van maandag t/m vrijdag bereikbaar op tel. 14 020 van 08.00-18.00 uur tegen lokaal tarief.
De toelichting voor de aanvraag Amsterdamse vergunning voor gehandicapte bewoners van Amsterdam vindt u op de laatste pagina
van dit formulier.

1. aanvrager
Voorletter(s) en achternaam
zie toelichting



Straat en huisnummer



Postcode en plaats



Burgerservicenummer

_________ 		

Geboortedatum

__ - __ - ____ 

Telefoon privé*

									

Telefoon werk*



E-mailadres*



0 M    0 V

0 Ik geef toestemming deze gegevens bij Dienst Persoons- en Geo-informatie te Amsterdam te controleren
* Deze velden zijn niet verplicht, maar stelt Cition in staat haar dienstverlening te optimaliseren.

2. details aanvraag
Nummer Europese
Gehandicaptenparkeerkaart

_________ 		

Soort vergunning
zie toelichting

0 Vergunning voor bestuurders

Kenteken motorvoertuig(en)
zie toelichting

______/______/______ Let op: vul altijd het kenteken in

Geldig tot

__ - __ - ____ 

0 Vergunning voor passagiers

3. ondertekening
Ik verklaar dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat mijn
persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand van Cition.

Datum

for. 008 / 08-11

__ - __ - ____

Handtekening aanvrager


z.o.z.

Voor de aanvraag vereiste documenten
0 Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de persoon die het aanvraagformulier invult en ondertekent (indien u een rijbewijs op
creditcardformaat heeft dient u beide zijden te kopiëren)
0 Een kopie van de voor- en achterzijde van de GPK-kaart, deze kaart dient nog minstens 3 maandig geldig te zijn
0 Een kopie van het kentekenbewijs deel 1B (voorheen deel II) van het motorvoertuig waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. 
Dit voertuig hoeft niet op naam van de aanvrager te staan
of
0 Kopieën van de kentekenbewijzen van de auto’s waarmee u vervoerd wordt
of
0 Een kopie van het verzekeringsbewijs van uw Canta of brommobiel*
* Zodra u van uw verzekering een nieuw verzekeringsbewijs ontvangt, moet u een nieuwe kopie van dit bewijs inleveren bij een van onze
Servicepunten.

In te vullen door de medewerker van Cition
Datum

__ - __ - ____ 

Stamnummer



Aanvraagnummer



Vergunningnummer



Soort legitimatie

									

Vergunning ingevoerd

0 Ja    0 Nee

Opmerkingen



Nummer legitimatie		






Toelichting
bij aanvraag Amsterdamse vergunning voor gehandicapte bewoners van Amsterdam

Bij vraag 1

Bij vraag 2

Vergunningaanvrager
Hier moet degene worden ingevuld op wiens naam 
de vergunning moet worden gesteld.

Soort vergunning
U kunt een parkeerkaart voor een bestuurder óf voor een
passagier aanvragen. Het is niet mogelijk beide varianten aan
te vragen. Door één vakje aan te kruisen kunt u aangeven
welke kaart u wenst aan te vragen. De vergunning voor
bestuurders is digitaal en is gekoppeld aan het kenteken van
uw auto. U ontvangt geen fysieke kaart. De vergunning voor
passagiers is wel een papieren kaart waarop maximaal drie
kentekens worden gezet.

Voorletter(s) en achternaam
Hier wordt bedoeld degene die het aanvraagformulier invult 
en ondertekent.

Kenteken
Vul hier het kenteken van de voertuigen in, waarvoor de kaart
wordt aangevraagd. Op een Amsterdamse vergunning voor
passagiers kunnen maximaal drie kentekens worden gezet, 
op een bestuurderskaart slechts één.
Als u een Canta heeft, hoeft u hier niets in te vullen.

