• Bezoekadres en openingstijden:
zie www.alkmaar.nl
Telefoon 14072

Wegsleepverordening 2004
TOESTEMMINGSVERKLARING
Aan: mevrouw / de heer
AANVRAAG PASPOORT/NEDERLANDSE IDENTITEITSKAART
Persoonsgegevens aanvrager (kind) :

Achternaam
_ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Onderwerp: Last onder bestuursdwang (l)
Voorna(a)m(en)voluit _ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Burgerservicenummer _ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Geachte mevrouw/heer,
Op betreft:
201 , om
uur is vastgesteld dat het voertuig met het
Aanvraag
kenteken
, in strijd met artikel 62 van het Reglement verkeersregels en
Eigen paspoort voor minderjarige (toestemming tot 18 jaar nodig)
verkeerstekens 1990 (RVV 1990), juncto bord C1 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de weg
Eigen identiteitskaart voor minderjarige (toestemming tot 12 jaar nodig)
te Alkmaar stond en dat verwijdering van dit voertuig bovendien
noodzakelijk was in verband met het vrijhouden van het aangewezen voetgangersgebied (bord C1 van bijlage 1 RVV
1990)toestemming?
ten behoeve van de inrichting van:
Wie geeft
Ouder 1
n de markt
n het evenemententerrein
Derde

Ouder 2

Deze bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang wordt ontleend aan artikel 170, eerste lid, Wegenverkeerswet 1994
(WVW
1994), juncto
artikel 125 Gemeentewet, alsmede artikel Ouder
173 WVW
1994, artikel 2 van het Besluit wegslepen van
Ouder
1/gezaghouder
1			
2/gezaghouder
voertuigen en artikel 2 van de Wegsleepverordening 2004.
Plaats, datum
___________________________________________________________________
Plaats, datum
________________________________________________________________
vindt plaats met inachtneming
van de artikelen 170________________________________________________________________
t/m 173 WVW 1994, artikel 125
NaamDe uitoefening van bestuursdwang
___________________________________________________________________
Naam
Gemeentewet de artikelen 5:24, 5:25, 5:29 en 5:30 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) voor zover de laatstgeBurgerservicenummer
___________________________________________________________________
Burgerservicenummer
________________________________________________________________
noemde artikelen niet
gedeeltelijk buiten toepassing zijn verklaard
of aangepast op grond
van artikel 170, tweede lid,
WVW 1994, het Besluit wegslepen van voertuigen en de Wegsleepverordening 2004.
Handtekening
___________________________________________________________________
Handtekening
________________________________________________________________
n Vanwege de vereiste
spoed bij de noodzaak tot het ongedaan
maken van bovengenoemde
situatie is de geconstateerde overtreding met toepassing van artikel 4:11 Awb terstond ongedaan gemaakt. Hiertoe is het onderhavige
voertuig ter overbrenging en inbewaringstelling weggesleept naar Bergings Centrale Koppes BV, Robbenkoog 5,
Let op: 1822 BA te Alkmaar, telefoonnummer 06 - 53 20 53 10.
• Neem deze verklaring mee bij de aanvraag, samen met een origineel identiteitsbewijs van beide ouders/voogden/derden
n Op grond van artikel 170 lid 6 van de Wegenverkeerswet is het voertuig niet overgebracht en in bewaring gesteld
(geen kopie)
omdat de rechthebbende het voertuig heeft verwijderd voordat met de overbrenging een aanvang is gemaakt. De
rechthebbende
het voertuig is op grond
vanovereenkomen
genoemd artikel
dede
kosten
verbonden
voorbereiding van de
• de handtekening
op ditop
toestemmingsformulier
moet
met
handtekening
opaan
hetde
identiteitsbewijs
overbrenging verschuldigd. Bij contante betaling ontvangt u een kwitantie. Bij niet contant betalen ontvangt u een
• bij gezag
van derden: beschikking rechtbank meenemen.
factuur.
De rechthebbende op het voertuig, is de kosten verbonden aan de toepassing van bestuursdwang, verschuldigd.
Het voertuig wordt uitsluitend na betaling van deze kosten afgegeven.
Gezien voor legalisatie de handtekening(en) van
De kosten worden vastgesteld overeenkomstig artikel 4 van de Wegsleepverordening 2004 en staan vermeld op dit
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
formulier.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GVB.014

Van het meevoeren en opslaag van het voertuig is proces-verbaal opgemaakt. Hiervan wordt een afschrift verstrekt aan
de rechthebbende die het voertuig afhaalt.
Plaats, datum: 		 ___________________________________________________________________ De burgemeester,
_ ___________________________________________________________________

