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Opsturen  Persoonlijk afgeven Meer info 

t.a.v. IVA Mobiliteitsbedrijf  

Botermarkt 1 

9000 Gent 

mobiliteit@stad.gent 

 

Sint-Michielsplein 9 

9000 Gent 

Maandag, dinsdag, woensdag en 

vrijdag van 9u tot 12u 30, woensdag 

ook van 14u tot 16u. 

Gesloten: donderdag en zaterdag. 

tel.: 09 266 28 00 

mobiliteit@stad.gent 

 

 Belangrijke informatie voor de invuller 
 

  Dit formulier is geldig sinds 03 april 2017.  

Waarvoor dient dit formulier? 

Met dit formulier vraagt u een P+R attest voor de P+R Sint-Pietersstation. Dit attest bewijst dat u 
in aanmerking komt voor de aankoop van een abonnement voor de P+R Sint-Pietersstation aan 
een voordelig P+R tarief. Meer info over het P+R attest voor de P+R Sint-Pietersstation vindt u op 
http://www.stad.gent/pr/sint-pietersstation. 

1. Vul uw domicilieadres in. 

| U komt niet in aanmerking als u binnen een straal van 1000 meter rond de P+R Sint-

Pietersstation gedomicilieerd bent. 

2. Vul uw werkadres of naam van uw studierichting in. 

| U komt enkel in aanmerking indien uw plaats van tewerkstelling of faculteit binnen het gebied 

van (of op) de R40 gelegen is. 

3. Vul de gegevens van uw voertuig in. 

| Bv. Renault Espace 

  

 Informatie over de bestuurder  

 straat en nummer:        

 postcode en gemeente:        

 werkadres of naam 
studierichting: 

      

 nummerplaat:       

 merk en type voertuig:       

Aanvraag van een Park-and-Ride 
attest voor de Park-and-Ride Sint-
Pietersstation 

U kunt dit formulier ook 
online invullen. 

 

mailto:mobiliteit@stad.gent
mailto:mobiliteit@stad.gent
http://www.stad.gent/pr/sint-pietersstation
http://www.stad.gent/
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4. Vul uw persoonlijke gegevens in. 

ǀ Voorbeeld: 80.01.03-231.05. U vindt uw rijksregisternummer op de achterkant van uw identiteitskaart. 

5. Voeg de onderstaande bijlagen bij dit formulier.  

 ☐ Indien u een werknemer of werkgever bent: een attest van plaats van tewerkstelling 
afgeleverd door het sociaal secretariaat van de werkgever, maximaal 1 maand oud. 

 ☐ Indien u student bent: een inschrijvingsattest aan een Gentse hoger onderwijsinstelling, van 
toepassing op het lopende academiejaar. 

 

6. Kruis de onderstaande verklaring aan. 

 datum:         /       /         

☐Ik heb alle gegevens volledig en correct ingevuld. 

De persoonsgegevens die u ons geeft, komen in een bestand dat de Stad Gent beheert en verwerkt. Dat gebeurt in 
overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U hebt het recht 
om uw gegevens in te zien en om ze kosteloos te laten verbeteren of schrappen door te mailen naar 
gentinfo@stad.gent. We zullen uw gegevens enkel gebruiken voor de stedelijke dienstverlening. 

 
Het IVA Mobiliteitsbedrijf controleert de gegevens uit deze aanvraag. Het Mobiliteitsbedrijf kan 
de aanvraag niet behandelen zolang ze niet over alle nodige bijlagen beschikt. Als alles in orde is, 
krijgt u binnen de vijf werkdagen een antwoord op uw aanvraag. Na bericht van goedkeuring kan 
u aan de loketten van het station Gent-Sint-Pieters een P+R abonnement aankopen en afhalen. 
Houd er rekening mee dat, na bericht van goedkeuring, het tot 3 dagen kan duren vooraleer u een 
abonnement kan aankopen en afhalen aan het loket van het station Gent-Sint-Pieters. 
 

(einde formulier)                                                                                                                                         

 

 voornaam:       

 achternaam:       

 telefoon of gsm:       

 e-mailadres:       

 rijksregisternummer:         

 Verplichte bijlagen 

 Bevestiging  

 Hoe gaat het nu verder met dit formulier? 

mailto:gentinfo@stad.gent

