Wanneer heeft een bezwaarschrift geen zin?
1. Wanneer u wel een kaartje had. In principe wordt een achteraf getoond kaartje niet
gehonoreerd.
2. Wanneer de parkeerautomaten door storing buitenwerking is.
3. Wanneer u niet echt parkeerde, maar aan het laden en lossen was. Als de
parkeercontroleur dit niet ter plekke kan constateren dan bent u aan het parkeren en blijft
de bon gehandhaafd. Hetzelfde geldt als u alleen even stil stond, bijvoorbeeld omdat u op
iemand wachtte.
4. Wanneer u niet wist dat u moest betalen. U vond de parkeerzone onduidelijk
aangegeven of u kon de automaat niet vinden. Dit leidt niet tot het vervallen van de
aanslag.
5. Wanneer u net te laat bij uw auto terugkwam. Een afspraak liep uit, u was de weg
kwijt, u was al op weg naar uw auto, maar net te laat. U hoort zelf uw tijd in de gaten te
houden.
6. Wanneer u langer parkeert dan de maximale parkeerduur.
7. Wanneer u geld wisselde. U hoort er voor te zorgen dat u direct uw parkeergeld kunt
betalen. Als u geen kleingeld bij u heeft kunt u parkeren in één van de parkeergarages of
terreinen, waar u achteraf kunt betalen.
8. Wanneer de transactie bij de parkeerautomaat afgebroken is en u parkeert alsnog.
9. Wanneer u wel een vergunning heeft, maar deze niet duidelijk zichtbaar achter de
voorruit heeft gelegd. U parkeert in dat geval in strijd met de vergunningsvoorwaarden.
10. Wanneer u wel een vergunning heeft, maar de gegevens kloppen niet meer. Als de
geldigheid is verlopen; als het kenteken op de vergunning niet overeenkomt met het
kenteken van de auto waarin hij ligt; als u op het adres waar op de vergunning is
uitgeschreven niet meer staat ingeschreven: Ook dan parkeert u in strijd met de
voorwaarden.
11. Wanneer u achteraf een kopie van een gehandicaptenparkaart overlegd.
12. Wanneer u het bedrag dat u moet betalen te hoog vind. De hoogte van de
naheffingsaanslag is wettelijk vastgelegd.

