
  

Aanvraagformulier ontheffing betaald parkeren 
 
  

A In te vullen door de student 
  
 

Vanwege een functiestoornis structureel c.q. tijdelijk (vermeld de duur van de omstandigheid) voor het eigen vervoer is aangewezen 
op de auto (medische verklaring bijvoegen). 

Student dient een aanvraag in voor een ontheffingsvergunning betaald parkeren op grond van het feit dat hij/zij: 
   

  

B In te vullen en te ondertekenen door de studentendecaan 
  

Ondergetekende, studentendecaan van de Radboud Universiteit Nijmegen is van mening dat bovengenoemde 
student in aanmerking zou moeten komen voor een ontheffingsvergunning betaald parkeren, conform het 
besluit van het College van Bestuur d.d. 16 augustus 2004. 
 

Geen recht heeft op een OV-kaart van DUO of valt onder DUO-hardheidsclausule OV en onevenredig veel tijd per openbaar vervoer 
kwijt is. Aangetoond is dat de reistijd van studieadres naar de campus per openbaar vervoer meer bedraagt dan 2 uur, terwijl de 
reistijd per auto minder dan 66% daarvan bedraagt (verklaring DUO + bewijsstukken reistijden bijvoegen). 

Vanwege bijzondere omstandigheden afhankelijk is van eigen vervoer (Maak een afspraak met een van de studentendecanen). 

Voorletters en achternaam

Studentennummer

E-mail adres

Straat en huisnummer

Postcode

Woonplaats en land

Ingaande per maand/jaar

Roepnaam

Eventuele toelichting

Datum

Naam studentendecaan

Handtekening

Student Affairs Office 
Student Information Desk 
Houtlaan 4  
P.O. Box 9102 
6500 HC Nijmegen 
Telephone: +31 (0)24-361 23 45 
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