
 

 Postbus 5000, 7400 GC  DEVENTER december 2019 
 Bezoekadres: Grote Kerkhof 1, DEVENTER 
 Telefoon 14 - 0570     

   

         AANVRAAGFORMULIER GARAGEABONNEMENTEN 2020  

 

Leest u eerst het informatieblad garageabonnementen. 

 
Achternaam + voorletters  :…………………………………………………… ………. M / V 

Adres     :………………………………………………………………………. 

Postcode + woonplaats   :………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer(s)   :………………………………………………………………………. 

Geboortedatum    :………………………………………………………………………. 
E-mail adres    ……………………………………………………………………………….. 
 
Welke soort garageabonnement vraagt u aan: 
 
Bewoners aantal  Bedrijven aantal 
❑ abonnement Stadspoort  ………. ❑ Stadspoort ……… 
❑ abonnement Brink garage   ……….  ❑ Stadspoort garage beperkt ………  
❑ abonnement Stationsplein garage  ………. ❑ Brink garage ……… 
❑ nachtabonnement maandag t/m zondag     ………. ❑ Brink garage beperkt ……… 
 17.00 uur tot 10.00 uur 
❑   nacht-weekendabonnement ma. t/m zo.          ………. ❑ Stationsplein garage ……… 
 17.00 uur tot 10.00 uur en weekend overdag  ❑ Stationsplein garage beperkt ……… 
  
Let op; u dient zowel het aanvraagformulier als de overeenkomst volledig ingevuld en ondertekend in 
te leveren bij Publiekscontacten vergunningen, Grote Kerkhof 1 te Deventer. 
 
Hoe lang duurt de aanvraagprocedure?                                                                                                            
Binnen10  werkdagen krijgt u van ons bericht over uw parkeerabonnement aanvraag.                                            
Wij vinden het belangrijk dat u weet wat u van ons kunt verwachten. Daarom hanteren wij servicenormen voor 
telefoon, balie, post en e-mail en voor onze producten en diensten. Wij doen er alles aan om ons aan die 
servicenormen te houden. En u mag ons erop aanspreken.                            

 
 
Hieronder kunt u nog opmerkingen kwijt die volgens u voor een juiste beoordeling van uw aanvraag van belang 
kunnen zijn. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
aldus naar waarheid ingevuld op   …………………………………. te ……………………………………...  
 
handtekening, 
 
 
 
……………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit aanvraagformulier volledig ingevuld opsturen naar de Gemeente 
Deventer, PU/VG, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. Of inleveren bij 
Publiekscontacten, Grote Kerkhof 1 te Deventer. Openingstijden van de 
balie: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 08.00 -18.00 uur en 
donderdag van 08.00 - 20.00 uur 



 

 

 
Overeenkomst Parkeerabonnement 

 
1. Gemeente Deventer, vertegenwoordigd door de heer ir. R. König, burgemeester van die 

gemeente, hierna verder te noemen: “De Gemeente” 
 

2. De heer of Mevrouw: ……………………………………………………………………. of 
Bedrijf   ………………………………………………………………………. 

 Adres   ……………………………………………………………………… 
 Postcode   ……………………………………………………………………… 
 Woonplaats   ………………………………………………………………………. 
 Hierna verder te noemen: “abonnementhouder”,  

 
Hierna gezamenlijk te noemen “Partijen”, 

 
Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 

- dat Partijen overeenstemming hebben dat De Gemeente aan abonnementhouder een 
abonnement verleent waarmee de abonnementhouder met een gekentekend voertuig kan 
parkeren in een van de gemeentelijke parkeergarages.  

- de abonnementhouder geen recht heeft op een parkeerplaats. 
- de abonnementhouder de gemeente jaarlijks voor het abonnement betaalt conform de 

tarieven die jaarlijks worden vastgesteld. 
- het garageabonnement voor onbepaalde tijd wordt verleend. 
- de inhoud van deze overeenkomst opgenomen is in de volgende vigerende verordeningen, 

tarieven en regels en deze altijd van toepassing is: 
▪ Vigerende Parkeerverordening  * 
▪ Vigerende privaatrechtelijke parkeertarieven* en  
▪ Vigerende Uitgifteregels Parkeerabonnementen*  

 
- dat Abonnementhouder gekozen heeft voor abonnement   aantal 
❑ bewonersabonnement parkeergarage Stationsplein   ……. 
❑ bewonersabonnement parkeergarage Stadspoort   ……. 
❑ bewonersabonnement parkeergarage Brink     …….  
❑ bedrijvenabonnement  parkeergarage Stationsplein (beperkt)   …….  
❑ bedrijvenabonnement  parkeergarage Stationsplein(uitgebreid)  ……. 
❑ bedrijvenabonnement  parkeergarage Stadspoort (beperkt)  ……. 
❑ bedrijvenabonnement  parkeergarage Stadspoort (uitgebreid)   ……. 
❑ bedrijvenabonnement  parkeergarage Brink (beperkt)   ……. 
❑ bedrijvenabonnement  parkeergarage Brink (uitgebreid)   ……. 

 
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 
 
Aldus overeengekomen en rechtsgeldig ondertekend. 
 
Getekend door Partijen: 
Gemeente Deventer     Abonnementhouder 
 
Te Deventer d.d. …………………...   te …………………… d.d………………. 
 
 
 
………………………………………..   …………………………………………… 
Publiekscontacten 
 
* te verkrijgen bij Publiekscontacten, Grote Kerkhof 1, tel. (0570) 693933  
overeenkomst abonnement  2019 
 



 

 

 


