Wijzigen van de parkeervergunning
U kunt inloggen met uw DigiD of met eHerkenning (voor bedrijven). U komt dan in het
overzichtsscherm waar u uw geldige vergunningen ziet staan. U kunt gegevens van uw
parkeervergunning wijzigingen door te kiezen voor de knop “Wijzigen” achter de betreffende
parkeervergunning.

In het volgende scherm moet u uw e-mailadres invoeren en kunt u kiezen voor de wijziging die u wilt
doen bij uw parkeervergunning.

Betekenis opties:
- Kenteken toevoegen/wijzigen/verwijderen: U kunt maximaal 2 kentekens op uw vergunning
registreren. Via toevoegen kunt u de kentekens toevoegen. Let op: er is maar 1 kenteken
actief. Heeft u een nieuwe auto, dan kunt u het huidige kenteken wijzigen in het nieuwe
kenteken. Heeft u meerdere kenteken op uw parkeervergunning geregistreerd, dan kunt u
ook een kenteken verwijderen.
- Product opzeggen: Heeft u uw parkeervergunning niet meer nodig, dan kunt u via product
opzeggen uw parkeervergunning beëindigen.
- Tijdelijk kenteken: Is uw eigen auto bij de garage of een schadeherstelbedrijf, dan kunt u een
tijdelijk kenteken toevoegen aan uw parkeervergunning. U mag 4 keer per jaar een tijdelijk
kenteken toevoegen aan uw parkeervergunning. Het tijdelijke kenteken is 8 dagen actief.
Kenteken toevoegen/verwijderen/wijzigen
Wanneer er 1 kenteken op uw parkeervergunning is geregistreerd heeft u de keuze om een kenteken
toe te voegen of het kenteken te wijzigen. Zijn er 2 kentekens op uw parkeervergunning
geregistreerd, dan heeft u ook de mogelijk om een kenteken te verwijderen.
Wilt u uw huidige kenteken wijzigingen dan kiest u voor de optie “Wijzigen”. Het huidige kenteken
wordt dan automatisch geselecteerd. U kunt door naar de volgende stap.

In de volgende stap moet u aangeven of er sprake is van een Nederlands kenteken of een
Buitenlands kenteken. Daarna voert u het nieuwe kenteken in en kiest u voor Controleer bij RDW.

Staat het nieuwe kenteken op uw naam dan kunt u direct door naar de volgende stap. Het nieuwe
kenteken is per direct actief op uw parkeervergunning.
Is het nieuwe kenteken van een leaseauto of een auto van de werkgever, dan kunt u dit aangeven. U
moet dan ook een kopie van het leasecontract of verklaring van de werkgever uploaden bij de
kentekenwijziging. Heeft u deze documenten toegevoegd aan de wijziging, dan kunt u door naar de
volgende stap. Het nieuwe kenteken is per direct actief op uw parkeervergunning.

Tijdelijk kenteken
Is uw eigen auto bij de garage of een schadeherstelbedrijf, dan kunt u een tijdelijk kenteken
toevoegen aan uw parkeervergunning. U mag 4 keer per jaar een tijdelijk kenteken toevoegen aan uw
parkeervergunning. Het tijdelijke kenteken is 8 dagen actief.
U kiest voor de optie “Tijdelijk kenteken”.

Vervolgens heeft u de mogelijkheid om een tijdelijk kenteken in te vullen. Zodra u dit heeft ingevuld,
kiest u voor volgende stap. Het tijdelijke kenteken is per direct actief voor 8 dagen. Na 8 dagen is uw
eigen kenteken weer actief. Heeft u uw eigen auto eerder terug, dan moet u zelf uw eigen kenteken
activeren.

Eigen kenteken activeren (na tijdelijke wijziging)
Heeft u uw eigen auto eerder terug dan 8 dagen dan kunt u zelf via het digitale loket uw kenteken
weer activeren.
In het overzichtsscherm kiest u weer voor wijzigen (net zoals bij het wijzigen van het tijdelijke
kenteken). Vervolgens kiest u voor de optie “Tijdelijk kenteken”. U ziet dan onderstaand scherm:

1. Hier wordt het tijdelijke kenteken getoond
2. Hier kunt u uw eigen kenteken selecteren. Heeft u één kenteken geregistreerd staan op uw
vergunning, dan wordt deze direct getoond. Heeft u twee kentekens geregistreerd staan, dan kunt u
het kenteken selecteren die geactiveerd moet worden.
Nadat u uw eigen kenteken heeft geselecteerd gaat u verder naar de volgende stap. U komt dan weer
terug in het overzichtsscherm en uw eigen kenteken is weer geactiveerd bij uw parkeervergunning.

Product opzeggen
Heeft u uw parkeervergunning niet meer nodig, dan kunt u via product opzeggen uw
parkeervergunning beëindigen. Heeft u dit geselecteerd, dan gaat u door naar de volgende stap.

U moet dan aangeven per welke datum u de vergunning wilt opzeggen. Dit mag per direct of een
datum in de toekomst. Heeft u dit ingevuld, dan kunt u door naar de volgende stap.

In de volgende stap ziet u of u nog een restitutie ontvangt. Is het resterende bedrag hoger dan € 25,dan ontvangt u een restitutie. Vul in dat geval uw IBAN in. De restitutie ontvangt u van ons, op het
door u opgegeven IBAN. Heeft u dit ingevuld, dan kunt door naar de volgende stap.
Heeft u geen IBAN ingevuld omdat u geen recht heeft op restitutie, dan is uw aanvraag afgerond
nadat u door gaat naar de volgende stap.

Als u restitutie van ons ontvangt, krijgt u uw gegevens ter controle. Is dit akkoord, dan kunt u door
naar de volgende stap. Het opzeggen van uw product is dan afgerond.

