Aanvraag vergunning
Aanvraagformulier deelfietsen en deelscooters

Wilt u deelvoertuigen aanbieden in Dordrecht? Vanaf <datum> moet u hiervoor in het bezit zijn van
een vergunning. Bij de vergunning hoort een aantal documenten zoals vermeld onder het kopje
‘nodig bij de aanvraag’. Zonder die documenten wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

1 Specificatie van uw aanvraag
Vraagt u deze vergunning aan voor uzelf of als gemachtigde?
□ Mezelf

□ Gemachtigde > voeg een bewijs van machtiging toe

2 Uw bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Straat
Postcode

Huisnummer
Plaats

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel
(KvK)
Vergunning voor aantal fietsen/scooters

3. Nodig bij de aanvraag
Stuur bij uw aanvraag de volgende stukken mee. Hierbij hanteert u de nadere regels deelvoertuigen
Dordrecht <link>:
□
□
□
□
□

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Deze is niet ouder dan 3
maanden
Bewijs van adequate verzekering
Omschrijving en foto van het deelvoertuig
Het aantal deelvoertuigen dat wordt aangeboden (maximaal 500 bij (elektrische) fietsen,
elektrische fietsen en maximaal 400 bij scooters)
omschrijving van de methode van aanbieden (max 2 pagina's). Hierin staat in ieder geval:
o huursysteem
o stallingsvoorwaarden
o bedieningsgebied
o tarieven
o klachtenregeling
o algemene voorwaarden

□

□
□
□
□
□

□
□

plan van aanpak voor kapotte en verkeerd geparkeerde deelvoertuigen. Hierin staat in ieder
geval een onderhoudsplan en een systeem voor het afhandelen van meldingen over kapotte en
verkeerd geparkeerde voertuigen (max 2 pagina's)
plan van aanpak voor de herverdeling van deelvoertuigen, met in ieder geval een werkwijze voor
de drukste momenten (max 2 pagina's)
plan waarin de maatregelen staan om het gebruik van de deelvoertuigen zo groot mogelijk te
maken (max 2 pagina's)
verwachte plekken waar de deelvoertuigen vooral zullen staan (max 2 pagina's)
plan voor communicatie en contact met de belangrijke afdelingen van de gemeente(max 2
pagina's)
plan waarin staat welke data worden opgeslagen en waarom. Het moet duidelijk zijn dat
persoonsgegevens verwerkt worden volgens de regels over gegevensbescherming (AVG) (max 2
pagina's)
plan van aanpak waaruit blijkt dat de gemeente data voor onderzoek en controle,
gebruiksvriendelijk, op tijd en compleet ontvangen (max 2 pagina's)
plan waaruit blijkt hoe interoperabiliteit wordt vormgegeven door de aanvrager (max 2 pagina's)

4. Verklaring
Als u zich inschrijft, verklaart u dat u voldoet aan de nadere regels deelvoertuigen Dordrecht. En dat
u zich kunt houden aan uw plan van aanpak.

5. Ondertekening
Datum

Handtekening

Het formulier met de benodigde bijlagen kunt u mailen naar: deelvervoer@dordrecht.nl

Privacyverklaring
De gemeente Dordrecht verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de aan haar opgedragen publieke taken. De
gemeente Dordrecht respecteert de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. Uw persoonsgegevens worden met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De gemeente Dordrecht houdt zich in alle gevallen aan de eisen
van de Wet bescherming persoonsgegevens

