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1a. Gegevens aanvraag particulier

Vul onderstaande gegevens in als u de ontheffing als particulier aanvraagt. 

 burgerservicenummer*:

naam en voorletters*:

straat en huisnummer*:

postcode en woonplaats*:

1b. Gegevens aanvraag organisatie

Vul onderstaande gegevens alleen in als u de ontheffing namens een bedrijf of instelling aanvraagt.  

 naam organisatie*:

vestigingsnummer*:

inschrijfnummer KvK*:

straat en huisnummer*:

postcode en woonplaats*:

2. Gegevens over de aanvraag

U vraagt een ontheffing aan voor*: 

 Toegang tot een straat of weg met geslotenverklaring

 Parkeerverbod**

 Laden en lossen (bijv. i.v.m. verhuizing)

 Toegang met een motorvoertuig op (brom)fiets- en voetpaden 

 Vervoer van personen (taxi)

 Huwelijk (binnenstad)

 Toegang tot de binnenstad

 Anders, namelijk

*) Deze velden verplicht invullen

**) Ingeval de ontheffing wordt gevraagd om te parkeren 

dient uitdrukkelijk te worden aangegeven waarom niet 

op een normale parkeerplaats kan worden geparkeerd.

invullen op de computer en printen 
of met zwarte pen en in blokletters 
ondertekenen en opsturen

Met dit formulier vraagt u een ontheffing aan van het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV).

1c.       Contactgegevens

naam contactpersoon*:

telefoonnummer*:

e-mailadres*:
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3. Ondertekening

datum*: 

handtekening*:

Let op: 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag RVV-ontheffing zijn 

leges verschuldigd. Voor een spoedaanvraag(aanvangsdatum binnen 

10 werkdagen) worden extra leges in rekening gebracht.

2. Gegevens over de aanvraag (vervolg)

 geef een toelichting op uw aanvraag*:

 voor welke locatie, straat of route vraagt u een ontheffing aan? (voeg eventueel een routebschijving toe)*

periode ontheffing*: van:   tot: 

tijd*: van: uur tot: uur 

voor welk type voertuig vraagt u de ontheffing aan (meerdere keuzes mogelijk):

 personenauto

 werkbus

 aanhanger

 hoogwerker

 anders, namelijk

aantal voertuigen*:

kenteken voertuig 1:

kenteken voertuig 2:

kenteken voertuig 3:

Bent u reeds in het bezit 

van een transponder:      ja,  nummer transponder

      nee

*) Deze velden verplicht invullen.
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