Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By)
Ny parkeringsordning – Beboerparkeringslicens

Registrering til beboerparkeringslicens
For at få en beboerparkeringslicens i Den Hvide By, skal følgende udfyldes og mailes til Parkeringsadministration, Den Hvide By parkering@denhvideby.dk. Alternativt kan registreringen afleveres
til John Christiansen, SA 29.
Afdeling: Grundejerforeningen Trekantens Vejlag – Den Hvide By
* Fulde navn:

Click or tap here to enter text.

Samme navn som på registreringsattesten

* Nummerplade
* Bilens tilhørsforhold

Click or tap here to enter text.

Folkeregister registreret på adressen (sæt X hvis JA)
☐
Firmabil (sæt X hvis JA) ☐ Husk at udfylde og vedlægge enebrugererklæring
Andet (sæt X hvis JA)
☐ Uddyb bilens tilhørsforhold Click or tap here to enter text.
Valby Langgade (VL), husnummer: Click or tap here to enter text.
* Vej & Husnummer
Søndre Allé (SA), husnummer:Click or tap here to enter text.
Skriv blot husnummer
Vestre Allé (VA), husnummer:Click or tap here to enter text.
ud for den vej du bor.
Nordre Allé (NA), husnummer:Click or tap here to enter text.
Dem med stjerne * skal udfyldes.

E-mail

Click or tap here to enter
Jeg vil modtage en bekræftelse via e-mail
text.
(sæt X hvis JA)
☐
Click or tap here to enter
Jeg vil modtage en bekræftelse via mobilnummer
Mobil nr.
text.
(sæt X hvis JA)
☐
Mail/telefonnr. skal kun udfyldes, hvis man vil modtage en bekræftelse på den registrerede beboerlicens.
For at få beboerparkeringslicens skal følgende være opfyldt:
•
•
•
•

Du skal have folkeregisteradresse i Den Hvide By.
Bilen skal være indregistreret til samme adresse i Den Hvide By.
Leaser du din bil, skal kontrakten være indgået af en grundejer med folkeregisteradresse i Den Hvide By.
Max. 1 licens per beboer over 18 år.

Hvad med firmabil:
• Som udgangspunkt kan man ikke få parkeringslicens til området, såfremt bilen ikke er indregistreret til en adresse i
Den Hvide By.
• Men man kan underskrive en enebrugererklæring sammen med sin arbejdsgiver.
• For at underskrive en enebrugererklæring skal du være enebruger og beskattes af bilen.
• Enebrugererklæring kan downloades her:
https://www.kk.dk/sites/default/files/enebrugererklaering_09.2019.pdf
• Husk, bilen skal kun benyttes af dig, og der skal betales skat af bilen for at kunne få parkeringslicens til bilen.
• Husk både du og firmaet skal skrive under – og man giver tilladelse til, at det kan kontrolleres.
General Data Protection Regulation (GDPR):
• Grundejerforeningen Trekantens Vejlag er dataansvarlig og City Parkeringsservice A/S er databehandler. Der er
mellem partnerne indgået en databehandleraftale, der sikrer korrekt anvendelse og opbevaring af data – se aftalen
her: http://www.denhvideby.dk/parkering/parkering.php.
• De udfyldte blanketter opbevares efter GDPR-forskrifterne i 3 mdr. Blanketterne anvendes kun i forbindelse med
registreringen af beboerlicenser og gemmes i beboerlicensens første periode. Herefter bliver de slettet/destrueret.

