Aanvraag bewonerskaart Heist-op-den-Berg
In te vullen door de aanvrager en te bezorgen aan Indigo, Parkeerwinkel Heist-op-den-Berg, Kerkplein
34 in 2220 Heist-op-den-Berg tijdens onderstaande openingsuren:
- maandag:
- donderdag:

van 09u – 13u
van 11u – 19u

Ondergetekende,
Naam:__________________________

Voornaam:____________________________

Geboorteplaats:___________________

Geboortedatum:_______________________

Adres:________________________________________________________________________
E-mail:__________________________

Tel.:_________________________________

Nummerplaat van de wagen(s) (maximaal 2):_______________________________________
Vraagt een bewonerskaart aan, zoals voorgeschreven in het Ministerieel Besluit van 18 december 1991
(zoals gewijzigd door het Ministerieel Besluit van 12 januari 2007), voor gebruik in Heist-op-den-Berg.
Volgende documenten worden bij deze aanvraag bijgevoegd:
1. het inschrijvingsbewijs van de wagen(s) waarvoor een bewonerskaart nodig is
2. identiteitskaart van de aanvrager (elektronische identiteitskaarten dienen ter plaatse
in de parkeerwinkel ingelezen te worden als bewijs van domicilie)
3. indien de wagen op naam van een andere persoon staat (bedrijfs- en leasingwagens):
een attest van de eigenaar van het voertuig waaruit blijkt dat u de permanente
beschikking over het voertuig heeft.
Ondergetekende neemt kennis van het feit dat hij/zij met zijn/haar bewonerskaart enkel onbeperkt
kan parkeren in de straten van de zone die behoren tot de zone waar hij/zij gedomicilieerd is. Er
kunnen slechts 2 bewonerskaarten per domicilie uitgereikt worden waarop maximaal 2 nummerplaten
kunnen vermeld worden. Voor de 2e bewonerskaart wordt een retributie aangerekend van €50,00 per
jaar.

Datum aanvraag:____________________________
Handtekening van de aanvrager:
(voorafgegaan door “gelezen en goedgekeurd”)
_________________________________

Conform artikel 9 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens en de gecoördineerde versie van 1998 verschaffen wij u de hierna volgende informatie:
De gegevens verwerkt door Indigo Park Belgium en de dienst Mobiliteit van de gemeente Heist-op-den-Berg met als doelstelling één van de
toegewezen taken van de concessieovereenkomst tussen Indigo Park Belgium en gemeente Heist-op-den-Berg, meer bepaald het uitreiken van de
bewonerskaart voor de inwoners, uit te voeren. De verkregen gegevens worden enkel en alleen hiervoor gebruikt. Conform bovenstaande wet
heeft de gebruiker recht tot toegang en verbetering van de persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben.
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