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Bijvoegen bij bewonersaanvraag: kopie kentekenbewijs en kopie rijbewijs.
Bijvoegen bij zakelijke aanvraag: kopie kentekenbewijs, Kopie KvK, begeleidende brief waarin
noodzaak vergunning nodig is en kopie rijbewijs.
De parkeervergunning kan worden ingetrokken als er ter verkrijging daarvan onjuiste, dan wel
onvolledige gegevens zijn ingediend of als aan de parkeervergunning verbonden voorschriften niet
worden nagekomen of indien er sprake is van misbruik van de parkeervergunning.
De parkeervergunning is slechts geldig in de daarop aangegeven gebieden en, indien vermeld, de
voor deze gebieden aangegeven tijden.
De vergunninghouder is verplicht veranderingen in de bij de aanvraag verstrekte gegevens direct te
melden via het e-loket of aan de stadsbalie van de gemeente Culemborg.
De vergunning is niet overdraagbaar.
Parkeren in strijd met deze voorwaarden wordt gezien als parkeren zonder vergunning.
Indien men als houder van een parkeervergunning verhuist dient men de parkeervergunning binnen 7
dagen stop te laten zetten. Dat kan via het e-loket of aan de stadsbalie. Is dit niet het geval dan
vervalt de restitutie van de parkeervergunning.
Indien men als houder van de parkeervergunning geen voertuig op naam geregistreerd heeft staan bij
de RDW (door bijvoorbeeld verkoop van het betreffende voertuig), dan dient men de
parkeervergunning binnen 7 dagen stop te laten zetten via het e-loket of aan de stadsbalie. Is dit niet
het geval dan vervalt de restitutie van de parkeervergunning.
Bij het inleveren van de parkeervergunning vindt restitutie plaats van de nog komende maanden, met
een minimum van twee maanden.
Indien er sprake is van een lease-auto of auto van de zaak, dient een gebruikersovereenkomst te
worden overlegd.
Parkeervergunningen worden afgegeven t/m 31 maart 2021.

Kosten verbonden aan de parkeervergunningen
 Dagvergunningen voor fiscaal en vergunninggebied kosten € 10,00
 Dagvergunningen voor het autoluwe gebied kosten € 10.00
 De kosten zijn voor een bewonersvergunning € 52,40
 De kosten voor een 2de bewonersvergunning € 74,00
 De kosten zijn voor een zakelijke vergunning € 413,35 per zone
 Maandvergunning voor 1 voertuig € 37,25
 Voor zowel zakelijke als bewonersvergunningen die later in het jaar worden aangevraagd wordt een
bedrag in rekening gebracht voor de nog resterende maanden. Hiervoor geldt een minimumtarief van
twee maanden.
 Voor het verwerken van wijzigingen via het e-loket worden geen kosten in rekening gebracht. Voor
wijzigingen via de stadsbalie wordt € 10.00 administratiekosten in rekening gebracht.
 Bezoekerskaarten voor een dagdeel: maximaal 8 per maand per adres. €0.90 per stuk.
Kijk voor meer informatie op www.culemborg.nl/parkeren

