
Conform artikel 9 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens en de gecoördineerde versie van 1998 verschaffen wij u de hierna volgende informatie.  De gegevens verwerkt door 

Indigo Park Belgium en de dienst Mobiliteit van de stad Aarschot met als doelstelling één van de toegewezen taken van de 

concessieovereenkomst tussen Indigo Park Belgium en de stad Aarschot, meer bepaald het uitreiken van de bewonerskaart voor de 

inwoners, uit te voeren. De verkregen gegevens worden enkel en alleen hiervoor gebruikt. Conform bovenstaande wet heeft de gebruiker 

recht tot toegang en verbetering van de persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben. 

 

 

 

Aanvraag parkeerkaart stad Aarschot  -  ZORGVERSTREKKERSKAART 

 

In te vullen door de aanvrager en te mailen naar:  parkeren.aarschot.be@streeteo.com 

 

Ondergetekende vraagt een zorgverstrekkerskaart aan, zoals voorgeschreven in het retributie-

reglement van de stad Aarschot voor gebruik in Aarschot. 

 

Naam: .............................................................................. Voornaam........................................................ 

Geboorteplaats................................................................ Geboortedatum............................................... 

Straat: ........................................................................................ Nr: .............................. Bus: .................. 

Postnr: .................................................. Gemeente: ................................................................................. 

E-mail: ....................................................................................................................................................... 

Tel of gsm: ................................................................................................................................................ 

Nummerplaat van de wagen: ................................................................................................................... 

 

Volgende documenten worden bij deze aanvraag gevoegd: 

1. Het inschrijvingsbewijs (deel 1) van de wagen waarvoor een parkeerkaart wordt aangevraagd. 

2. Print (via eID-reader) van de identiteitskaart van de aanvrager (geen kopie). 

3. Indien de wagen op naam van een andere persoon staat (bedrijfs- en leasingwagens), een attest 

van de eigenaar waaruit blijkt dat u de permanente beschikking heeft over het voertuig. 

4. Attest van de werkgever dat bevestigt dat de aanvrager werknemer is van betrokken firma. 

5. Bewijs dat men tot de doelgroep behoort (vb attest Orde van Geneesheren, RIZIV-attest). 

 

Ondergetekende neemt kennis van het feit dat met de parkeerkaart enkel kan worden geparkeerd in 

de zone(s) die staan vermeld op de parkeerkaart. 

Datum aanvraag: ................................................... 

Handtekening van de aanvrager: .............................................................................................................. 
(voorafgegaan door “gelezen en goedgekeurd”) 
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