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
« ZORGVERLENER VAN DRINGENDE MEDISCHE ZORGEN »
(Formulier bestemd voor PROFESSIONELEN)
Worden beschouwd als zorgverleners van dringende medische zorgen : de personen die dringende
medische zorgen verlenen, de personen die medische zorgen verstekken en een RIZIV-nummer
hebben, wanneer zij erbij gehaald worden om onmiddellijk de gepaste eerste hulp te geven aan elke
persoon wiens gezondheidstoestand een dringende interventie vereist ten gevolge van een ongeval of
een plotse ziekte of nog ten gevolge van de plotse complicaties van een ziekte.
Ik ondergetekende, (Naam) ................................................................. (Voornaam) ......................... ,
woonachtig :
(Straat/laan) ........................................................................................................... Nr ........./bus ......
Postcode: ………………………………………. Plaats : ……………………………………………..
Nationaal Nummer : :

.

.

-

.

Telefoon : ................................... ;

RIZIV-Nummer : ………………………………………………………………………………………
vraag aan het Gemeentebestuur van Koekelberg een vrijstellingskaart als « zorgverlener van
dringende medische zorgen » beschreven in de Ordonnantie van 22 januari 2009 voor mijn voertuig
omdat ik dringende medische zorgen verleen in de gereglementeerde zones van de gemeente
Koekelberg.
Per nummerplaat kan ik over één kaart beschikken aan de prijs van € 200,00 per jaar.
Nummerplaat
voertuig



Prijs/jaar
€ 200,00

Ik voeg hierbij een kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig ingeschreven op mijn
naam (MTM minder dan 3,5 T) en de fotokopie van mijn identiteitskaart.



Voor een leasing- of een bedrijfswagen, voeg ik hierbij een kopie van het inschrijvingsbewijs
en het bewijs dat ik de exclusieve gebruiker van die wagen ben (attest van de werkgever of
contract van leasing).



Ik voeg hierbij het bewijs dat ik een RIZIV-nummer heb als verlener van individuele zorgen.



Ik betaal het vereiste bedrag, hetzij € 200,00, aan het loket van het gemeentebestuur of door
bankoverschrijving op het rekeningnummer: BE46 3631 3601 3036 met de volgende
referentie: D + nummerplaat.

De kaart kent de eraan verbonden rechten toe, wanneer de zorgverlener van dringende medische
zorgen een interventie uitvoert, en dit, gedurende heel de periode dat de zorgverlener effectief
dringende medische zorgen verleent.
De vrijstellingskaart moet zichtbaar achter de voorruit van het voertuig geplaatst worden. Ze gaat
vergezeld van de vermelding “interventie in uitvoering” en het blauwe parkeerbord dat het tijdstip
aangeeft waarop de zorgverlener is aangekomen. Het gaat om een strikt professioneel gebruik dat
beperkt is tot deze omstandigheden.

Datum :……………………….

Handtekening : ……………………

