
 

MUTATIEFORMULIER PARKEERVERGUNNING  

 

Voorletters:   ….………………………………………………………. 

Achternaam:    ………………………………………………………….. 

Adres:     …………..……………………………………………… 

Huisnummer:    ………………………………………………………….. 

Postcode:   ………………………………………………………….. 

Woonplaats / vestigingsadres: ………………………………………………………….. 

Telefoonnummer:   ………………………………………………………….. 

E-mailadres:   ………………………………………………………….. 

 

Kentekenwijziging 1  
 
Vergunningnummer:  ………………………………………………………….. 
 
Oud kenteken   ………………………………………………………….. 
 
Nieuw kenteken  ………………………………………………………….. 

Het gaat om     privé auto  lease auto  auto van mijn werkgever 

     anders ….………………………………………….. 
Het motorvoertuig is bedoeld voor normaal dagelijks gebruik en is niet langer dan 6 meter en 
hoger dan 2,4 meter. 
 
Kentekenwijziging 2  
     
Vergunningnummer:  ………………………………………………………….. 
 
Oud kenteken   ………………………………………………………….. 
 
Nieuw kenteken  ………………………………………………………….. 
 
Het gaat om     privé auto  lease auto  auto van mijn werkgever 
     anders ….………………………………………….. 
Het motorvoertuig is bedoeld voor normaal dagelijks gebruik en is niet langer dan 6 meter en 
hoger dan 2,4 meter. 
 
 



Ondergetekende verklaart deze aanvraag volledig en naar waarheid te hebben 
ingevuld. Het verstrekken van onjuiste gegevens kan leiden tot het verlies van het 
recht op een parkeervergunning. 
 
Datum: ……………………………. Handtekening: …………………………………………. 
 
 
Dit formulier sturen naar: Gemeente Zaltbommel, Postbus 10.002, 5300 DA Zaltbommel, 
T.a.v. afdeling Publiekszaken of e-mailen naar belastingen@zaltbommel.nl.  
 

 

In te vullen door de medewerker van gemeente Zaltbommel 

 Akkoord d.d.:  

 Afgewezen d.d.: 
 

Naam en paraaf medewerker: 

 

 

Bijlagen 

Stuur mee met dit aanvraagformulier: 

 De oude parkeervergunning.  

 Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs. Hebt u een identiteitsbewijs op 
creditcardformaat? Kopieer dan beide zijden. 

 Hebt u een bedrijfs- of leaseauto, stuur dan ook mee:  
- Een kopie van kentekenbewijs deel 1B of het tenaamstellingsverslag van de 

RDW.  
- Een leaseovereenkomst, leaseverklaring of werkgeversverklaring. 

 

Bijzondere voorwaarden 

Inwoner  

 Het voertuig is niet langer dan 6,00m en/of hoger dan 2,4m. 

 geldig in zones: oranje, groen en beperkte tijden in zone oranje assenkruis 
 
Bedrijf 

 Het voertuig is niet langer dan 6,00m en/of hoger dan 2,4m. 

 geldig in zones: oranje, groen en beperkte tijden in zone oranje assenkruis 
 
Praktijkhoudende huisarts 

 Geldig in zones: oranje, oranje assenkruis, groen en lichtgroen.  

 

Zorgen 

 Geldig in zones: oranje, oranje assenkruis, groen en lichtgroen.  
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