Formulier ten behoeve van een tijdelijke kentekenwijziging.
Op uw bewonersvergunning wilt u tijdelijk een ander kenteken toevoegen. Dit kenteken staat niet op
uw naam of dat van uw huisgenoot. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer uw eigen voertuig voor
onderhoud bij de garage staat en u een leenauto mee krijgt.
U vult dit formulier in wanneer u tijdelijk beschikt over dit voertuig. U mag maximaal 3 weken per jaar
een kenteken koppelen aan uw parkeervergunning die niet op uw naam of op naam van uw
huisgenoot staat.
Voegt u het tijdelijke kenteken toe als 2de kenteken op uw parkeervergunning?
Dan moet u een koppeling maken met de webapp 2Park. In mijn.2park activeert u het kenteken
waarmee u op dat moment in de vergunning zone parkeert. Meer informatie hierover leest u in de
email die u ontvangt na de kenteken wijziging of op onze website www.deventer.nl/parkeren
Nog een keer de regels:
• U hebt een geldige parkeervergunning voor de zone Binnenstad, Buitencentrum of
Schilwijken in Deventer
• U verklaart dat u op het moment van wijzigen de gebruiker bent van het voertuig
• U weet dat u maximaal 3 weken per jaar een ander kenteken koppelen aan de vergunning
• Wanneer u weer gebruik maakt van uw eigen voertuig wissel dit dan direct om in het
Parkeerloket
• Wanneer u dit tijdelijke kenteken toevoegt als tweede kenteken op de parkeervergunning dan
moet u ook gebruik maken van mijn.2park. Binnen deze tool selecteert u het kenteken
waarmee u op dat moment parkeert. Meer informatie hierover leest u in de email die u
ontvangt na de kenteken wijziging of op onze website www.deventer.nl/parkeren

Hebt u vragen?
Informatie over het parkeervergunningsysteem vindt u op www.deventer.nl/parkeren. Mocht u vragen
hebben, belt u dan met de gemeente, telefoon 14 0570. Dat kan op werkdagen van 8.00 - 18.00 uur,
stuur uw vraag per email naar parkeren@deventer.nl of kom langs bij de balie van Publiekscontacten
Vergunningen op het stadhuis, Grote Kerkhof 1. Wij helpen u graag.

Naam: ...............................................................................................................................
Straatnaam en huisnummer: ............................................................................................
Postcode: .........................................................................................................................
Woonplaats: .....................................................................................................................
Tijdelijke kenteken: ..........................................................................................................
Eigenaar voertuig: ............................................................................................................
Datum: .............................................................................................................................

Handtekening vergunninghouder: ...................................................................................

