
Zaaktype 1732  Gemeente Dordrecht 

DIENSTVERLENING 
 

Digitaal loket 
www.dordrecht.nl 

 

Telefoon 14 078 
maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur 

 
Balie 

Spuiboulevard 300, Dordrecht 
maandag, woensdag en vrijdag: 09.00 - 12.00 uur 

dinsdag en donderdag: 14.00 - 19.30 uur 
 

Post 
Postbus 8 

3300 AA  Dordrecht 

VERKLARING VERMISSING 
GEHANDICAPTENPARKEERKAART (GPK) 
U print dit formulier 'Vermissing GPK', vult het in en stuurt het op naar de gemeente. U kunt ook een 

digitaal formulier invullen. Via de post ontvangt u een afhaalbewijs. Met het afhaalbewijs, een pasfoto en 

een geldig identiteitsbewijs krijgt u aan de balie van de Stadswinkel direct een nieuwe kaart mee. U 

betaalt hiervoor € 25,-. De nieuwe kaart is net zo lang geldig als de kaart die u kwijt bent. 

Gegevens aanvrager 

Naam: en voorletters (of befrijfsnaam) ____________________________________________________ 

Straat en huisnummer ________________________________________________________________ 

Postcode en plaatst ________________________________________________________________ 

Geboortedatum  _______ - _______- 20_____  Geslacht __________________ 

Nummer vergunning / kaart _____________________________________________________________ 

Gegevens over de vermissing 

Ik heb de GPK het laatst gebruikt op _____ - _____ - 20_____ om ________________(tijd/periode) 

Ik heb de GPK het laatst gezien op _____ - _____ - 20_____ om ________________(tijd/periode) 

Ik heb de vermissing GPK opgemerkt op _____ - _____ - 20_____ om ________________(tijd/periode) 

Reden van vermissing 

□ verloren: waar en hoe _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

□ anders, namelijk  _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Omschrijf de bijzondere omstandigheden bij de vermissing 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Ik heb een idee wie de GPK nu heeft 

□ naam en adres ________________________________________________________________ 

□ nee, ik heb geen idee 

http://www.dordrecht.nl/
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Ondertekening 

Ik weet dat: 

 door deze verklaring de gehandicaptenparkeerkaart (GPK) niet meer geldig is 

 ik de GPK direct bij de gemeente moet inleveren als ik deze terugvind 

 de Stadswinkel de GPK direct intrekt bij een onjuiste of valse verklaring van vermissing. Dit 

gebeurt volgens artikel 5 van de parkeerverordening 

Ik verklaar dat: 

 de GPK vermist is 

 dat ik weet dat het afleggen van een valse verklaring strafbaar is 

 de door mij ingevulde verklaring juist is en op waarheid berust 

Naam   ________________________________________________________________ 

Datum   _____ - _____ - 20 ____ Handtekening __________________________ 
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