WW-MV
Toegangsrechten parkeren voor werk-werk / mindervaliden
Campus 1 (s.v.p. maak keuze)
Campus 2 (alleen indien aantoonbaar van toepassing)
Campus 3 (alleen indien aantoonbaar van toepassing)

Inleveren bij / submit to:

Kies campus
Kies campus
Kies campus
Vastgoedbedrijf

Procedure:
Dit formulier is alleen bedoeld voor werk-werk verkeer en mindervalide medewerkers en studenten. Zij
kunnen met goedkeuring van de directeur bedrijfsvoering of beheerder mogelijk ontheffing van parkeergeld
verkrijgen ( S.v.p. licht uw daarom aanvraag in het daartoe aangewezen veld goed toe).
Vul a.u.b. uw gegevens in / please fill out your personal details:
Voorletters/ Initials*
Achternaam / Last name*

(zonder / without "van, van de, van der, etc.")

Tussenvoegsel / Surname prefix
Persoonsnummer / personal number LU-Card* kies
Faculteit of eenheid / faculty or department*
E-mail
Nummerbord / number plate*
* Verplicht veld / required field

Aanvrager verzoekt tot toekenning van parkeerrechten voor bovengenoemd terrein(en) om de volgende redenen, voor de duur van:
Requests access to the car park(s) mentioned above, based on the following reasons and for the period of:
Toelichting

Maanden / months
Handtekening directeur,

Datum/date

1-3 maanden
Niet invullen / bestemd voor afhandeling

13-09-2012

Naam in blokletters:

Voorwaarden
Op de bovengenoemde einddatum vervallen automatisch uw toegangsrechten parkeren. Vraag zelf op tijd nieuwe toegangsrechten aan.
Er wordt geen restitutie op geïnde parkeergelden verleend voor perioden van 3 maanden of korter.
S.v.p. digitaal invullen i.v.m. leesbaarheid en berekening bedrag.
De universitaire parkeerterreinen zijn niet bedoeld voor (semi) permanente stalling vakantiebus, oldtimer, e.d. Bij overtreding worden uw rechten
zonder restitutie ingetrokken en wordt het voertuig op uw kosten verwijderd.
De overdekte parkeerterreinen zijn mogelijk 's nachts of in weekenden gesloten. Vergewis u van de openingstijden.
Eventuele aanvullende lokale spelregels kunnen op aanwijzing van de beheerder van toepassing zijn. Zie de borden op locatie.
De spelregels en algemene voorwaarden zijn van toepassing, zoals gepubliceerd op de website http://www.parkeren.leidenuniv.nl
Conditions
On the end date calculated above your access rights automatically expire. You can renew your access rights by using this form.
There is no refund of parking fees for periods shorter than three months.
Please fill out this form digitally.
De university car parks are not intended for (semi) long term parking of your holiday van or classic car. Car parks are strictly intended for parking
as a result of commuting. Infringement may result in revoking access rights and the vehicle will be towed at the owner's expense.
Parking garages may be closed for the night or the weekend. Please take notice of local opening hours.
Additional local rules may apply by instruction of your faculty or institution. Please take notice of any signs at the entrance of the car park.
The general terms of delivery apply, as published on the website http://www.parkeren.leidenuniv.nl

