Aanvraag

ontheffing berijden strand, strandafgang
en boulevard
Wat is belangrijk om te weten voor deze aanvraag?
• U kunt alleen voor het uitvoeren van bepaalde activiteiten/
werkzaamheden een ontheffing berijden van het strand
aanvragen. De voorwaarden staan in de Nota Voertuigen op en
in de omgeving van het strand.
• Krijgt u een ontheffing voor rijden op het strand? Dan krijgt u
automatisch ook een ontheffing voor het rijden over het voet
gangersgedeelte (strandafgang en trottoir) om het strand op te
rijden.
• Geen toegang tot het strand nodig? U kunt ook alleen een
ontheffing aanvragen voor het rijden over de boulevard
(strandafgang en trottoir).
• Heeft u een ventvergunning of standplaatsvergunning? Dan is
het niet nodig om apart een ontheffing aan te vragen voor het
voertuig dat de verkoopwagen trekt.
• U mag niet parkeren met een ontheffing, wel laden en lossen.

Kijk voor meer informatie, kosten en de voorwaarden op
www.zandvoort.nl/producten-en-diensten-op-alfabet/voertuig-op-hetstrand
1 Gegevens aanvrager
Naam aanvrager
Bedrijf
Adres/postbus
Postcode
Plaats
Inschrijfnummer KvK
Telefoonnummer
E-mail
(Bij particuliere aanvrager)
Burgerservicenummer (BSN)
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2 Wijzigen bestaande ontheffing
Heeft u al een ontheffing? In deze vraag kunt u alle wijzigingen doorgeven. In de brief over de ontheffing en op
het vignet staat ‘ons kenmerk’. Dit kenmerk gebruiken wij om uw gegevens aan te passen. Voor een nieuwe
ontheffing gaat u naar vraag 3.
Ons kenmerk (zie briefhoofd of vignet)
Oud kenteken
Nieuw kenteken
Anders

3 Nieuwe aanvraag ontheffing
De voorwaarden staan in de Nota Voertuigen op en in de omgeving van het strand.
Categorie

Leverancier van producten:

			   Verrichten van diensten
			  Strandpaviljoen(houder), paviljoen nummer:
			   Op/afbouw strandhuisjes
			

  Venter of standplaatshouder
  Inzamelen (bedrijfs)afval

			  Ter ondersteuning
				 aan het evenement:
  Stallen/vervoeren boot
  Kampeervereniging:
  Overig, namelijk:  

Waarom vraagt u de ontheffing aan?

Voor welke periode vraagt u de
ontheffing aan?

  Seizoen (februari tot november)

			 Jaar
			  Dag,  d.d.  
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Voor welke locatie vraagt u de
ontheffing aan?

Voor het strand tussen nummer

en

Voor de strandafgang  nummer

en

 p de volgende locaties (adres, paviljoennummer, nummer
			 O
strandafgang, beschrijving locaties op strand etc):

Is het nodig dat u op het strand rijdt?
Gegevens voertuig

Nee

Ja

Een ontheffing wordt verleend per voertuig.  

Kenteken auto 1
Kenteken auto 2
Kenteken auto 3
Kenteken auto 4
Kenteken auto 5
Kenteken auto 6
4 Afgifte vignetten
Hoe wilt u de vignetten ontvangen?

  ik haal deze op bij het gemeentehuis Zandvoort (u krijgt een e-mail
wanneer ze klaarliggen)

			  graag opsturen naar het volgende adres:
Straatnaam/postbus
Postcode
Plaats
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5 Ondertekening
			  Ik verklaar dat ik alle gegevens juist, volledig en naar waarheid heb
ingevuld.

Plaats
Datum
Handtekening

BEWAAR

PRINT

U moet deze ingevulde aanvraag eerst opslaan op uw computer.
Daarna kunt u deze aanvraag met bijlagen versturen per beveiligde mail.
Mail het ingevulde en ondertekende formulier samen met de
gevraagde documenten naar info@zandvoort.nl
Of stuur het per post naar:
Gemeente Zandvoort
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Postbus 2
2040 AA Zandvoort
Heeft u vragen?
Bel naar telefoonnummer 14 023, op werkdagen tussen 8.30 en 16.30
uur. Of stuur een e-mail naar info@zandvoort.nl
Privacy
Het bewaren van persoonsgegevens is nodig om de gemeentelijke taken
goed uit te voeren of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
Gemeente Haarlem bewaart uw persoonsgegevens niet langer
dan nodig is. Gemeente Haarlem voert sinds 2018 ook de taken voor
gemeente Zandvoort uit.
De gemeente kan de gegevens delen met andere afdelingen, politie,
brandweer en hulpdiensten voor handhaving en rampenbestrijding.
U krijg van ons een ontvangstbevestiging per e-mail of per post. Deze
bevestiging versturen wij binnen vijf dagen na ontvangt.
Ontvangstbevestiging
U krijg van ons een ontvangstbevestiging per e-mail of per post. Deze
bevestiging versturen wij binnen vijf dagen na ontvangt.

Zandvoort/0819

4

