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Aanvraag bezoekers(dag)kaart blauwe zone

Met dit formulier kunt u als bewoner of bedrijf bezoekers(dag)kaarten voor de blauwe zone aanvragen, 

waarmee u een motorvoertuig mag parkeren op parkeerplaatsen binnen de betreffende blauwe zone in 

Almere. Deze bezoekers(dag)kaarten zijn voor eenmalig gebruik! Kijk voor de voorwaarden en toelichting 

op de achterzijde. De gegevens worden opgenomen in een registratie waarop de bepalingen van de Wet 

bescherming persoonsgegevens van toepassing zijn.

1. Gegevens aanvrager
Ik vraag de vergunning aan als:

  Persoon           
Naam aanvrager    Voorletters

 
      Man   Vrouw

Geboortedatum (dd-mm-jjjj) Telefoonnummer  E-mailadres    

  
Adres

 
 

Postcode Woonplaats 

 

  Bedrijf
Naam bedrijf    Nummer Kamer van Koophandel

 
 

Adres

 
 

Postcode Plaats 

   
   

Naam aanvrager    Voorletters

 
      Man   Vrouw

Functie aanvrager    

 

Telefoonnummer E-mailadres    

 

2. Aanvraag bezoekerskaarten voor
 Almere Stad, blauwe zone 1
 Almere Stad, blauwe zone 2 
 Almere Stad, blauwe zone 3 
 Almere Stad, blauwe zone 4 
 Almere Stad, blauwe zone 5 
 Almere Stad, blauwe zone 6 
 Almere Buiten, blauwe zone 7

   Bezoekersurenkaart blauwe zone (maximaal 4 uur) € 0,20 per kaart
Aantal:   

 

  Bezoekersdagkaart blauwe zone € 0,40 per kaart
Aantal:   

 

3. Betaling. 
De aanschaf en betaling van de bezoekerskaarten kan alleen aan de balie van de Parkeerservice. 
Betaling via pin, creditcard of contant.

4. Ondertekening
Ik verklaar hierbij dit formulier naar waarheid en zonder voorbehoud te hebben ingevuld. 
Almere, datum  Handtekening aanvrager 

  

Op grond van artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

            Almere 

Parkeerservice

Bezoekadres:

Blekerstraat 6

1315 AH Almere

Postadres:

Antwoordnummer 1762

1300 WE Almere

Telefoon (036) 534 32 02

Fax (036) 535 51 33

info@parkeerservicealmere.nl

www.almere.nl/parkeren

Invullen door medewerker

Gebied blauwe zone 

Klantnummer

Legitimatiebewijs 

ID-nummer

Datum (dd-mm-jjjj) 

Paraaf
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5



Toelichting

Met de bezoekersdagkaarten wordt het voor u als bewoner of ondernemer in het blauwe zone gebied gemakkelijker om meerdere bezoe-
kers tegelijkertijd te ontvangen. Met de bezoekersurenkaart kan uw bezoek maximaal 4 uur parkeren. De bezoekersdagkaart is geldig 
voor de hele dag. Bij het gebruik van deze bezoekerskaarten geldt dat uw bezoek op de kaart zelf datum, tijdstip van aankomst en kente-
ken met pen invult, en deze goed zichtbaar achter de voorruit van de auto plaatst.

Voorwaarden
U kunt de bezoekers(dag)kaarten voor een blauwe zone aanvragen als u als bewoner in deze blauwe zone woont, of als bedrijf in deze 
blauwe zone gevestigd bent.
Bezoekerskaarten geven geen garantie op een parkeerplaats.
Bezoekerskaarten zijn alleen geldig indien met pen ingevuld en voorzien van de juiste ingevulde gegevens.

Wijzigingen
Wijzigingen in persoonsgegevens kunt u doorgeven aan de Parkeerservice. 

Aanvraag indienen
Vul dit formulier duidelijk en volledig in, onderteken het, en kom langs bij de Parkeerservice om uw aanvraag in te dienen. Betaling via pin, 
creditcard of contant.

Benodigde documenten bezoekerskaart
Om de bezoekerskaarten te kunnen kopen dient u het volgende mee te nemen:
•	 Dit	volledig	ingevulde	en	ondertekende	aanvraagformulier;
•	 Een	geldig	legitimatiebewijs	(rijbewijs,	identiteitskaart	of	paspoort)	van	de	aanvrager.
•	 Dient	u	de	aanvraag	als	bedrijf	in:	(een	kopie	van)	een	uittreksel	van	de	Kamer	van	Koophandel,	niet	ouder	dan	drie	maanden.	
•	 	Dient	u	de	aanvraag	als	bewoner	in:	een	uittreksel	uit	de	BRP	(Basisregistratie	Personen),	niet	ouder	dan	3	maanden,	of	een	huur-/

koopovereenkomst van uw woning.

Als u op dit moment vanwege de aanschaf van bezoekerskaarten of een ontheffing al geregistreerd staat in het bestand van de 
Parkeerservice, dan is een legitimatiebewijs voldoende.


