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Formulier ‘Aanvraag Miva B parkeerlicentie’
Doelgroep: EUR-studenten met een (tijdelijk) mobiliteitsprobleem en akkoord van studentendecaan
Type parkeerabonnement: tegen medewerkerstarief parkeren op Campus Woudestein op miva-parkeervakken
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Zie https://www.eur.nl/campus/toegankelijkheid voor de exacte locaties van de mindervaliden parkeervakken (Plaza
parkeergarage, Mandeville parkeergarage en op het terrein aan de Collegelaan, Sportlaan en Thomas Morelaan);
De algemene voorwaarden voor gebruik van de parkeervoorzieningen en het reglement parkeerlicentie zijn van toepassing.
U kunt de parkeerlocaties betreden en verlaten via kentekenherkenning (indien geactiveerd) of via het aanbieden van de
Honeywell-pas;
De Miva parkeerontheffing-kaart moet zichtbaar in de auto worden gelegd.
De Honeywell-pas fungeert als een abonnements- en opwaardeerkaart;
De pas moet u te allen tijde kunnen tonen op verzoek van Campus Security;
De pas is strikt persoonsgebonden en mag onder geen voorwaarden worden uitgeleend;
Campus Security kan het gebruik van de pas controleren bij een vermoeden van misbruik;
Bij constatering van misbruik wordt de pas onmiddellijk gedeactiveerd en ingevorderd door Campus Security;
De Pashouder moet voor alle met de Parkeerlicentie of pas verband houdende aangelegenheden en storingen contact
opnemen met Campus Security;
Bij verlies of vermoeden van diefstal van de pas, is de Pashouder verplicht dit binnen 24 uur te melden bij Campus Security;
De pas blijft eigendom van de EUR en moet derhalve aan het einde van geldigheid van de parkeerlicentie of andere
functionaliteiten op de pas, in een goede conditie worden ingeleverd bij Campus Security;
Bij het niet inleveren van de pas alsmede bij vervanging van de pas wegens vermissing, verlies, diefstal of beschadiging moet
de Pashouder € 25,- betalen ter dekking van de administratiekosten.
De Miva B parkeerlicentie is geldig voor een bepaalde periode, die bepaald is door de studentendecaan, en uiterlijk zolang
men als student ingeschreven staat aan de Erasmus Universiteit Rotterdam;
Een eventuele verlening van de parkeerlicentie is alleen mogelijk na een nieuw akkoord van de studentendecaan, per email.
Dit kunt u doorgeven aan Campus Security, Parkeerbeheer via parking@eur.nl waarna zij uw parkeerlicentie verlengen.
Mail het ingevulde formulier, na ondertekening door de studentendecaan, naar parking@eur.nl;
Uw aanvraag zal binnen 3 werkdagen verwerkt zijn. Nadat u hierover bericht krijgt, kunt u de Honeywell-pas en de Miva
parkeerontheffing-kaart ophalen bij Parkeerbeheer (balie b.g. Van der Goot Building), op vertoon van een geldig
legitimatiebewijs;
Voor meer informatie: Campus Security, Parkeerbeheer via parking@eur.nl.
In te vullen door de aanvrager

Achternaam:

Voorletters:

ERNA-nummer / studentnummer:

.
.

Telefoonnummer:

E-mailadres:

.

Kenteken 1:

Kenteken 2:

.

Pasnummer:

.

tot:

.

Reeds in bezit van Honeywell pas:

JA

NEE

In te vullen door de studentendecaan
Akkoord voor periode van :
Naam:

gHandtekening:

Datum:

4.

Telefoonnummer:

.

Ondertekening bij ontvangst pas + miva parkeerontheffing-kaart en akkoord voorwaarden
Naam:

5 Handtekening:

Datum:

5

In te vullen door Campus Security_Parkeerbeheer
Pasnummer:

evt. Verlenging:

.

Behandeld door:

Datum van invoeren in systeem:

.

Datum van afgifte:

Legitimatie t.b.v. afgifte:

.

