Aanvraag ontheffing milieuzone
voor dieselvrachtauto in verband met
continuïteit van een onderneming
•	Let op! Iedere vraag moet ingevuld worden, anders loopt u het
risico dat uw aanvraag buiten behandeling wordt gesteld.
•	Stuur met dit formulier het ingevulde formulier ‘Beoordelings
systematiek ontheffing mee’ (download treft u op haarlem.nl/
ontheffing-milieuzone).
1 Gegevens aanvrager
Naam aanvrager
Naam bedrijf
Inschrijfnummer KvK
Vestigingsadres
Postcode, plaats
Is uw bedrijf gevestigd binnen de milieuzone? n Nee

n Ja

Postadres (indien afwijkend)
Postcode, plaats
Telefoonnummer(s)
E-mail
Kenteken voertuig
Let op: voor ieder kenteken waarvoor ontheffing wordt aangevraagd, dienen leges te worden betaald. De
kosten per kenteken bedragen € 233,- per toegekende ontheffing, per jaar (prijspeil 2021). Ook leges voor het in
behandeling nemen van de aanvraag voor een ontheffing worden in rekening gebracht.

2 Aanvraag
Is dit de eerste keer dat u voor dit voertuig
een ontheffing aanvraagt?		 n Ja
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n Nee. Z o nee, hoeveel keer heeft u ontheffing
aangevraagd en voor welke ontheffing?

1

Waar gebruikt u het voertuig voor?

Hoe vaak rijdt u in de milieuzone per
maand, wat zijn daarbinnen uw werkzaamheden en hoe lang verblijft u daar per keer?

n Ja
Kunt u gebruik maken van alternatieven? n Nee
					
Bijvoorbeeld door (tweedehands) vervangend vervoer
aan te schaffen, gebruik te maken een ander voertuig uit
het eigen wagenpark, uitbesteden, het afsluiten van een
financiering voor vervanging of dagontheffingen.
Als u geen alternatieven heeft,
graag een onderbouwing geven.

Hoeveel procent van uw totale omzet haalt
u uit werkzaamheden binnen de milieuzone? 					

%

			U dient een onderbouwing te geven van het aandeel van de omzet in
de milieuzone. Dit doet u door een lijst of overzicht aan te leveren met
de omzet per activiteit/opdracht in de milieuzone, afgezet tegenover de
volledige omzet.
Geef een korte toelichting op uw aanvraag
(waarom vraagt u ontheffing aan?):
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3 Meesturen
Ga
voor een overzicht van gegevens
			n
die wij nodig hebben naar het
formulier Beoordelingssystematiek
			n
ontheffingsregeling.
Dit
formulier kunt u downloaden op
			n
haarlem.nl/ontheffing-milieuzone.

J aarrekeningen van de afgelopen 3 jaren en een prognose voor het
lopende jaar.
BTW-aangiften van het lopende jaar.
E en overzicht met daarop de activiteiten/opdrachten en omzet in de
milieuzone.

4 Ondertekenen
Twee manieren om uw handtekening te zetten:
1. U print het formulier uit, zet uw handtekening met pen. U kunt het formulier scannen en per e-mail versturen
of uitgeprint per post versturen.
2. U scant uw handtekening en plaats hem in het vakje hieronder. Het formulier kunt u dan direct per e-mail
versturen.
Naam
Datum
Handtekening

Stuur dit formulier op naar het e-mail adres milieuzone@haarlem.nl.
Als reageren per e-mail niet mogelijk is kunt u het formulier sturen naar
het postadres:
Postbus 511
t.a.v. afdeling BBOR
2003 PB Haarlem
Heeft u vragen over dit formulier? Neem dan contact met ons op door
een e-mail te sturen naar milieuzone@haarlem.nl.

BEWAAR
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