
       

leveren van het formulier 
Bestuurscentrum  Meerssen, Markt 50               Per post in een voldoende gefrankeerde envelop naar:   
t.a.v. Klantenbureau  Afdeling Ruimte                  Gemeente Meerssen, t.a.v. Klantenbureau afdeling Ruitme ,  Postbus 90, 6230 AB Meerssen. 

 Sfeervol Meerssen  

Wijzigingsformulier  
Parkeervergunning /ontheffing voor eerstelijns 
hulpverleners 

Let op: 
Dit formulier is alleen bedoeld voor het wijzigen van een bestaande 
parkeervergunning in geval van verlies, wijziging kenteken in verband met aankoop 
nieuwe auto e.d.   
Er worden kosten in rekening gebracht voor de wijziging! 

A. Gegevens aanvrager  
 

Naam :   …………………………………………………………. 
 
Voorletters:  …………………………………………………………. 
 
Straat+huisnummer:  …………………………………………………………. 
 
Postcode + woonplaats: ………………..            ……………………………. 
 
Telefoonnummer:  …………………………………………………………. 
 
Werkzaam bij:  …………………………………………………………. 
 
Burger servicenummer         …………………………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
Om de aanvraag te kunnen toetsen is een postbusnummer niet toegestaan. 

B. Gegevens van de te wijzigen parkeervergunning  
 

□ parkeervergunning wijzigen vanwege een ander kenteken als gevolg van vervanging van de auto 

 
 Oud kenteken: ……… - ……… -……….  Nieuw kenteken:  ……… - ……… -………. 
 

  
Aankruisen indien een kenteken op de vergunning moet worden gewijzigd in verband met 
bijv. de aankoop van een nieuwe/andere auto. U dient uw oude vergunning in te leveren 
alvorens u de gewijzigde vergunning ontvangt.  

 
 
Aankruisen in geval van diefstal of verlies van de vergunning. 
 
 
Aankruisen indien de vergunning moet worden gewijzigd omdat u tijdelijk een andere auto 
heeft in verband met bijvoorbeeld een reparatie. Uw oude vergunning dient u in te leveren 
alvorens u de tijdelijke vergunning krijgt. Deze krijgt u weer terug als u de tijdelijke 
vergunning inlevert. 

□ parkeervergunning vervangen omdat deze vermist is. 
 

□ parkeervergunning tijdelijk wijzigen vanwege een ander kenteken.  

 
 Te wijzigen kenteken:: ……… - ……… -……….  Nieuw kenteken:  ……… - ……… -………. 
 
 Gewenste periode van wijziging:   van ………. -………. -……….       tot ………. -………. -………. 
 

 

C. Toe te voegen bescheiden  
 

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen gelieve de volgende bescheiden bij uw aanvraag te voegen:  
1 kopie kentekenbewijs deel 1B (kenteken op naam) 
2 indien er sprake is van een leaseauto, kopie van de leaseovereenkomst 
3  indien er sprake is van een bedrijfsvoertuig, kopie van de werkgeversverklaring  waaruit blijkt dat de 
 aanvrager de dagelijkse gebruiker van het voertuig is. 
 

 
 
 
 

D. Ondertekening van het formulier  
 

 
 
………. - ……….- ……….  ……………………………………………… 
(Datum)    (handtekening) 

 
 
Het formulier dient volledig te zijn ingevuld en van een datum en handtekening te zijn 
voorzien. Zonder deze informatie wordt het formulier niet in behandeling genomen. 

 


