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Inleveren
Bij deze aanvraag dient u een recente pasfoto bij te voegen. Doet u een aanvraag 
voor een bestuurderskaart, dan dient u tevens een kopie vanuw rijbewijs bij te voegen.
Stuur dit formulier, volledig ingevuld en voorzien van uw handtekening naar: 
Meerinzicht, T.a.v. Domein Sociaal, Antwoordnummer 430, 3840 VB Harderwijk
(postzegel is niet nodig).
Kijk voor meer informatie op www.meerinzicht.nl/gehandicaptenparkeerkaart.

1.  Gegevens aanvrager  

 Voorletter(s)  en achternaam    

 Geslacht  o Man       o Vrouw                                                            

 Adres    

 Postcode/Woonplaats    

 Geboortedatum    

 Telefoonnummer    

 Burgerservicenummer    

 E-mailadres     

 
2.  Gegevens aanvraag
	 1.  Heeft u al eerder een GPK gekregen?  o Nee (door naar vraag 6)

        o Ja  

 2. Zo ja, door welke instantie is deze afgegeven?                 

  

 3.  Wat voor een kaart heeft u gekregen?   o Bestuurderskaart (B)

        o Passagierskaart (P)

        o Beide 

        o Instelling (I)     

 

 4. Wat is het nummer van de kaart?                                             

 5. Wat is de vervaldatum van de kaart ?                                           
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 6. Wat is de aard van uw beperking?              

                   

                   

 

 7.  Voor welke kaart is uw aanvraag bedoeld?   o Bestuurderskaart (B) (kopie rijbewijs bijvoegen)

        o Passagierskaart (P)

       o Beide 

       o Instelling (I)     

 

3.  Ondertekening
 Ondergetekende verklaart bovenstaande vragen naar waarheid te hebben ingevuld en bekend te zijn met het feit 
 dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in de persoonsregistratie.

 Plaats:   

 Datum:  

 Handtekening aanvrager:   

Door vermelding van uw persoonsgegevens op dit formulier geeft u toestemming deze gegevens te gebruiken voor het doel 
vermeld op dit formulier. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en niet langer bewaard dan het doel 
waarvoor zij zijn verstrekt. Na afhandeling van uw aanvraag worden uw persoonsgegevens opgeslagen in het archief van  
Meerinzicht.
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