LOKALE POLITIE BRUGGE
Unit Verkeerstechniek
T: 050/44.88.68 F: 050/44.88.69
e-mail: pz.brugge.verkeerstechniek@police.belgium.eu

AANVRAAG VERGUNNING
tot het plaatsen van verkeerverbodsborden in functie van een

VERHUIS, LEVERING of RUIMING
op het grondgebied van de Stad Brugge

Tarifering:
De volgende bedragen zijn vastgesteld in het ‘tariefreglement op het gebruik van het openbaar
domein naar aanleiding van het uitvoeren van wegenwerken, bouwwerken en andere werkzaamheden
en het oprichten of veroorzaken van verkeersbelemmeringen in functie van deze werkzaamheden’
(G.R. 26-05-2015).
- Het tarief tot het verkrijgen van een vergunning tot het zetten van parkeerverbodsborden in
functie van een verhuis, levering of ruiming op het grondgebied van de Stad Brugge bedraagt
20 euro.
- Indien men de verkeersborden wil huren en laten plaatsen door de politie wordt hiervoor een
tarief van 30 euro in rekening gebracht.
- Er wordt slechts parkeerverbod voorzien voor maximum 2 dagen.
- Uw aanvraag dient ten minste 3 werkdagen op voorhand doorgemaild te worden naar
pz.brugge.verkeerstechniek@police.belgium.eu (bv. Indien u op vrijdag, zaterdag of zondag
wil verhuizen, dan dient u het aanvraagformulier ten laatste op dinsdag voor 16 uur door te
mailen).

1.

Persoonlijke gegevens (rubriek verder invullen)
Naam:
Voornaam:
Adres:
Telefoon/gsm:

2.

Aanvraag parkeerverbod
(bij verhuis: maximum 2 adressen)

2.1.

Parkeerverbodsborden

2.2.

Datum van verhuis,
levering of ruiming
Reden parkeerverbod

Zelf te huren bij een gespecialiseerde firma en zelf te
plaatsen
Plaatsing door politie

2.3.

Verhuis
Levering
Aard van de te leveren goederen:

2.4

2.5.

2.6.

Wordt er gebruik
gemaakt van een
verhuislift?
Adres van het te
plaatsen
parkeerverbod
( + omschrijving locatie
of plan)

Facturatieadres
(factuur wordt pas
opgestuurd na de
verhuis, ruiming of
levering)

Ja
Neen
Adres 1:

Adres 2:

Adres 1
Adres 2
Ander:

3.

Datum aanvraag:

4.

Ingevuld document doorsturen:
 Via mail: pz.brugge.verkeerstechniek@police.belgium.eu

Het verkeer mag in geen geval gehinderd worden en moet steeds een vrije doorgang
hebben. Ook fietsers en voetgangers mogen niet gehinderd worden.

Vak bestemd voor de Dienst Verkeerszaken, Unit Verkeerstechniek:
Vergunning
Nummer:
Datum:
Locatie:

Adres 1:
Adres 2:

Parkeerverbodsborden geplaatst door politie:

Ja
Neen

Opmerkingen:

