WAGSO/APA/04-10-2021

Aanvraag parkeerabonnement ondergrondse parking

Parkeerbeheer WAGSO
Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM
T 056 62 13 95
parkeren@waregem.be
www.parkereninwaregem.be

Het volledig ingevulde document en de nodige bijlagen kan je doormailen naar parkeren@waregem.be.
Je kan ook alles afgeven in de stadswinkel of versturen met de post.
Alleen aanvragen met alle nodige documenten kunnen verwerkt worden.
Na het aanmaken van je vergunning krijg je per post of per mail een bevestigingsbrief. Je parkeervergunning
is dan onmiddellijk actief. Je vindt op de bevestigingsbrief ook alle nodige informatie om de betaling uit te
voeren. In datzelfde schrijven wordt verdere informatie bezorgd voor het afhalen van je parkeerbadges.

In te vullen door de aanvrager
1. Gegevens van de aanvrager
Voornaam: ____________________________________ Naam: _______________________________________
Rijksregisternummer: ________________________________________________________________________
Firmanaam*: _______________________________________________________________________________
Ondernemingsnummer*: ______________________________________________________________________
(*enkel in te vullen als u de vergunning op een firmanaam wenst)
Straat: _______________________________________ Huisnummer: ____________ Busnummer: __________
Postcode: _____________________________________ Gemeente: ___________________________________
Email: _____________________________________________________________________________________
Telefoon: _____________________________________ Gewenste aanvangsdatum: ______________________

2. Gegevens van het voertuig waarvoor u een vergunning aanvraagt
Nummerplaat: _______________________________________________________________________________
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3.

3. Duid aan welk parkeerabonnement je wenst en voeg de nodige bijlagen toe.

Abonnement
Parking Zuiderpromenade

□ Maandabonnement (30 euro/maand)
□ Jaarabonnement (330 euro/jaar)

Abonnement
parking Pand

□ Maandabonnement (30 euro/maand)
□ Jaarabonnement (330 euro/jaar)

Verplichte bijlagen

□ Inschrijvingsbewijs voertuig
(voor- en achterkant deel 1)

□ Inschrijvingsbewijs voertuig
(voor- en achterkant deel 1)

Gegevensverwerking
De stad en Wagso verwerken de gegevens die je hier meedeelt voor de behandeling/verwerking van jouw
aanvraag. Om jouw aanvraag te beoordelen kan de stad en Wagso andere bronnen raadplegen zoals vorige
aanvragen, informatie op internet en authentieke overheidsbronnen. Meer info kan je vinden op
www.waregem.be/info/privacyverklaring
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