Voorwaarden en bepalingen behorende bij de parkeervergunning.
Voorwaarden
• Maximaal wordt 1 vergunning per bewoner verleend.
• Het is niet toegestaan wijzigingen op de vergunning aan te brengen.
• De vergunning geldt uitsluitend voor het parkeren van het motorvoertuig waarvan het
kenteken op de voorzijde van de vergunning is vermeld en mag alleen worden
gebruikt door de persoon aan wie de vergunning is verleend. Misbruik kan intrekking
van de vergunning tot gevolg hebben.
Parkeervoorwaarden
• Parkeren met gebruik van deze vergunning is slechts toegestaan in de op de
voorzijde van de vergunning aangegeven sector (zone betaald parkeren) en alleen in
de vakken. De vergunninghouder kan aan de vergunning geen recht op de
parkeerplaats ontlenen.
• Parkeren met gebruik van deze vergunning is niet toegestaan op de
parkeerdekken/in de parkeergarage van winkelcentrum Walburg en bij de
parkeermeters.
• De vergunning geldt niet voor voertuigen langer dan 6 m of breder en/of hoger dan
2,4 m.
• De vergunning moet duidelijk zichtbaar en leesbaar achter de voorruit van het
motorvoertuig zijn aangebracht. De vergunninghouder dient zich stipt te houden aan
de door de parkeercontroleurs te geven voorschriften en aanwijzingen.
• Parkeren in strijd met deze voorwaarden wordt geacht te zijn parkeren zonder
vergunning.
Beschadiging, verlies of diefstal
• In geval van beschadiging, verlies of diefstal van de vergunning kunt u bij de balie
een nieuwe vergunning aanvragen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Mocht later
een verloren vergunning weer worden gevonden, dan dient deze ingeleverd te
worden bij de afdeling Gemeentewinkel.
Wijzigen kenteken
• Bij wijziging van het kenteken (ook voor een tijdelijke auto) dient u opnieuw een
(tijdelijke) vergunning aan te vragen bij de afdeling Gemeentewinkel.
• In ieder geval dient een kopie van kentekenbewijs deel II te worden overlegd en moet
de oude vergunning worden ingeleverd. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Verlenging vergunning
• De vergunning wordt na afloop van de geldigheidsduur automatisch verlengd, indien
er geen aanwijzingen zijn voor opzegging of intrekking.
• Indien het voor de vergunning verschuldigde bedrag niet is betaald of de betaling niet
is ontvangen binnen 20 dagen na de ontvangst van de aanmaning, vindt intrekking
van de vergunning plaats.

Inleveren vergunning / aanvragen nieuwe vergunning bij verhuizing naar andere zone
betaald parkeren.
• De vergunning dient direct te worden ingeleverd bij de afdeling Gemeentewinkel
wanneer de vergunninghouder niet langer gebruik maakt van de vergunning.
• De vergunning dient direct te worden ingeleverd bij de afdeling Gemeentewinkel
wanneer de vergunninghouder verhuist naar een adres buiten het gebied waarvoor
de vergunning geldig is.
• Mocht u verhuizen naar een andere zone waar ook betaald parkeren geldt, dan is uw
huidige vergunning daar niet geldig. U dient uw oude vergunning in te leveren en dan
een nieuwe vergunning aan te vragen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

