Aanvraag

Vergunning Vaartuig op strand /
berijden van strand(afgang)/boulevard
Wat is belangrijk om te weten voor deze aanvraag?
•	De vergunning is geldig van 1 maart tot 1 oktober.
•	Alleen de eigenaar van een pleziervaartuig of een commercieel
vaartuig kan een aanvraag indienen.
		 – Bij een aanvraag voor een plek bij een kampeervereniging
moet de aanvrager lid zijn van de kampeervereniging.
		 – Houders van een seizoensvergunning mogen hun vaartuig
het hele seizoen op het strand neerleggen. Hier zijn speciale
plaatsen voor.
		 – Houders van een incidentele vergunning moeten hun vaartuig
‘s nachts van het strand halen.
		 – Het voertuig moet nodig zijn om de boot te verplaatsen.
Verplaatsingen op het strand moeten tot een minimum
beperkt worden.
•	Voor een jetski en/of waterscooter kan geen vergunning worden
aangevraagd.

Kijk voor meer informatie, kosten en de voorwaarden op
www.zandvoort.nl/producten-en-diensten-op-alfabet/
vaartuig-op-het-strand
1 Persoonlijke gegevens
Naam en voorletter(s)
Bedrijfsnaam
Telefoonnummer
E-mail
Adres
Postcode
Plaats
Inschrijfnummer KvK
(Bij particuliere aanvrager)
Burgerservicenummer (BSN)
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2 Nieuwe aanvraag ontheffing
Gegevens vaartuig
Soort en merk vaartuig
Nummer bootsticker vorig jaar 	
Aanvraag voor:		

vergunning vaartuig met vaste ligplaats

			 vergunning vaartuig met dag-ligplaats
			 vergunning vaartuig bij kampeervereniging:
				

‘Voorwaarts’

				

‘Helios’

				

‘Amsterdam’

				

‘Strandgenoegen’

Gegevens voertuig		 Een ontheffing en vignet wordt verleend per voertuig.
Kenteken auto
3 Wijzigen bestaande ontheffing
Heeft u al een ontheffing voor dit jaar? 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.
Ons kenmerk (zie briefhoofd of vignet)
Oud kenteken
Nieuw kenteken
Anders

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.
Ontvangstbevestiging
U krijg van ons een ontvangstbevestiging per e-mail of per post. Deze
bevestiging versturen wij binnen vijf dagen na ontvangt.
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