Koekelberg

-

Per post : H. Vanhuffelplein 6

-

Per fax : 02/414.10.71

-

Per mail : bevolking@koekelberg.irisnet.be

- Af te geven aan de Dienst Bevolking van het Gemeentehuis

Aanvraag van een parkeerkaart
« LEURHANDELAARS »
(Formulier bestemd voor PROFESSIONELEN)
Voor de leurhandelaren die een ambulante activiteit uitoefent op de rondtrekkende wijze op het
grondgebied van een gemeente. De kaart is geldig in de sector(en) waar de ambulante activiteit wordt
uitgeoefend op de plaatsen waar de parkeerreglementering het toelaat.
Een vrijstellingskaart “leurhandelaar” is beschikbaar per voertuig, in functie van het aantal dagen per
week waarvan de leurhandelaar wenst parkeren mits betaling van:
-

€ 75,00 per jaar/voertuig om één dag per week te parkeren

-

€ 150,00 per jaar/voertuig om twee dagen per week te parkeren

-

€ 350,00 per jaar/voertuig om alle dagen van de week te parkeren

Algemene gegevens:
U bent een1 :  onderneming

 Zelfstandige

Naam : .................................................................................................................................................
Ondernemingsnummer : ……………………………………………………………………………….
Type van activiteit en beschrijving : ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Adres van de maatschappelijke zetel :
Straat/laan...............................................................................................................Nr........../ bus…..
Postcode ……………. Plaats : …………………………………………………………………

1

Kruis aan wat van toepassing is

Enige contactpersoon : Naam ………………..………….. Voornaam …………………………
Functie : ……………………………………………..………………………………………..……….
Telefoon ……………..….. Fax ……………………… Email………………………………………..
Gevraagde parkeersector(en) te Koekelberg:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………...
Nummerplaat :

Keuze

Bepaalde dag(en)

Prijs

1 dag per week²

……………………………..

€ 75,00 / jaar

2 dagen per week²

…………………………….

€ 150,00 / jaar

Alle dagen van de week²

€ 350,00 / jaar

Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier oprecht en naar waarheid zijn ingevuld.
Ik vraag aan het Gemeentebestuur van Koekelberg een vrijstellingskaart « leurhandelaars »
beschreven in de Ordonnantie van 22 januari 2009 voor het voertuig van mijn onderneming/
zelfstandige activiteit2.
Ik voeg hierbij een kopie van de toestemming om de activiteit “leurhandelaar” worden afgeleverd
door het gemeentebestuur en voor het voertuig waarvoor een vrijstellingskaart is aangevraagd een
kopie van het inschrijvingsbewijs (MTM minder dan 3,5T).
Ik betaal het vereiste bedrag aan het loket van het gemeentebestuur of door bankoverschrijving op het
rekeningnummer : BE46 3631 3601 3036 met de volgende referentie: LH + nummerplaat.
Datum ……………………….
Naam – Voornaam - Functie :
……………………………………………………………………………………………….
Handtekening :

2

Schrappen wat niet van toepassing is

