Generaal Urquhartlaan 4
6861 GG Oosterbeek
Postbus 9100
6860 HA Oosterbeek
Telefoon (026) 33 48 111
www.renkum.nl

Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart (GPK)
Als u dit icoontje ziet, moet u een bijlage meesturen.

Aanvrager

Burgerservicenummer
Naam
Voornamen (voluit)
Geboren op			

te 		

Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoon
Nummer legimatiebewijs

1. Heeft u al een invalidenparkeerkaart / gehandicaptenparkeerkaart?

Ja
Nee (ga door naar vraag 3)

2. Heeft u een bestuurderskaart, passagierskaart of instellingskaart?

Bestuurderskaart, vervaldatum:
Passagierskaart, vervaldatum:
Bestuurderskaart en Passagierskaart, vervaldatum:
Instellingskaart, vervaldatum:

3. Waarom vraagt u een gehandicaptenparkeerkaart aan?

z.o.z.

4. Kruis aan welk type kaart u wilt aanvragen:

Bestuurderskaart
Een bestuurderskaart is voor een bestuurder van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of van een brommobiel.
Hiervoor kunt u in aanmerking komen als u:
a. door een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking heeft die langer dan 6 maanden duurt, en
b. met de gebruikelijke loophulpmiddelen niet in staat bent zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter
aan één stuk te overbruggen.

Passagierskaart
Een passagierskaart is voor een passagier van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of van een brommobiel.
Hiervoor kunt in aanmerking komen als u naast de hierboven genoemde punten a. en b. ook:
c. voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk bent van de hulp van de bestuurder die u vervoert.

Bestuurderskaart en Passagierskaart
Hiervoor kunt in aanmerking komen als u voldoet aan de hierboven genoemde punten a., b. en c.

Instellingskaart
Een instellingskaart is voor een instelling waarvan het personeel belast is met het vervoer van bewoners die voldoen
aan de voorwaarden a., b. of c.

Meesturen

Een recente pasfoto
Een kopie van uw geldige rijbewijs als u een bestuurderskaart aanvraagt

Handtekening

Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld. Ik weet dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in
een persoonsregistratie.

Plaats								Datum

Handtekening

Versturen
Gemeente Renkum, Sociaal Team
Postbus 9100
6860 HA Oosterbeek

Of breng het langs bij het gemeentehuis, Generaal Urquhartlaan 4 in Oosterbeek.
Heeft u nog vragen? Kijk dan op www.renkum.nl/sociaalteam of bel ons op (026) 33 48 111.		
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