Aanvraagformulier informatie gebruik gebouwde parkeervoorzieningen
Gegevens aanvrager
Bedrijfsnaam: ……………………………………………………………………………………………………
KvK- nummer: …………………………………………………………………………………………………….
 Dhr. /  Mevr.
Naam: ……………………………………………………………………………………………………
Adres:

…..………………………………………………………………………………………………..

Postcode:

…………… Plaats: ………………………………………………………………

Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………..
Email adres:

…………………………………………………………………………………………………….

BSN-nummer: ……………………………………………………….…(alleen nodig bij privé of eenmanszaak)

Gegevens
aanvrager
Interesse in
parkeergarages: (vink uw keuze aan)
 Abonnement parkeergarage De Overtoom
 Huur parkeerplaats parkeergarage Waalburcht (Badhuisstraat 2)
 Huur parkeerplaats parkeergarage Meent 5 (naast expeditiehof)
Informatie abonnement parkeergarage De Overtoom
Hieronder vindt u de belangrijkste voorwaarden die worden gesteld aan het abonnement in de
parkeergarage De Overtoom:
- Abonnement wordt aangegaan voor 1 jaar;
- U bent werkzaam in het centrum van Papendrecht;
- Na het verstrijken van het jaar wordt het abonnement telkens aansluitend voor 1 jaar verlengd,
tenzij het abonnement door één van de partijen is opgezegd;
- De opzegtermijn is 3 maanden door middel van een aangetekende brief;
- De abonnementhouder conformeert zich aan de algemene voorwaarden behorend bij gebruik
parkeergarages;
- Abonnement is te gebruiken ma t/m zat vanaf 07.30-20.00u (uitrijden = 24/h);
- Het hebben van een abonnement garandeert niet een parkeerplaats in de parkeergarage De
Overtoom;
- Abonnementhouder is verantwoordelijk voor alle schade aan de parkeergarage die door
gebruik worden veroorzaakt
Informatie huur parkeerplaats parkeergarages Waalburcht of Meent 5
Hieronder vindt u de belangrijkste voorwaarden die worden gesteld aan de huur van een
parkeerplaats:
- De huurovereenkomst wordt aangegaan voor 1 jaar;
- Na het verstrijken van het jaar wordt de overeenkomst telkens aansluitend voor 1 jaar
verlengd, tenzij de overeenkomst door één van de partijen is opgezegd;
- De opzegtermijn is 3 maanden door middel van een aangetekende brief;
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-

De huurder conformeert zich aan het huishoudelijk reglement en de akte van (onder)splitsing;
Huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan de parkeerplaats of parkeergarage die door
gebruik worden veroorzaakt.

Informatie transponder/handzender en bijbehorende sleutels of parkeerticket
Na beëindiging huurovereenkomst of abonnement dienen de transponder/handzender en sleutels of
parkeerticket geretourneerd te worden aan de gemeente Papendrecht.
Ondertekening
Ondergetekende ontvangt een informatiepakket van de desbetreffende parkeergarage.

Datum:

………………………

Handtekening aanvrager:

………………………...

Opsturen naar:
Gemeente Papendrecht
Afd. Beheer en Uitvoering
Postbus 11
3350 AA Papendrecht
Of inleveren bij de receptie van het gemeentehuis, Markt 22.
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