Parkeergarage

Informatie garagevignet
Bij uw garageabonnement ontvangt u een garagevignet. Plaats dit garagevignet altijd duidelijk zichtbaar achter de
voorruit van het voertuig als u in de garage parkeert.
Het vignet wordt eenmalig verstrekt en is geldig zolang u een garageabonnement heeft. Als uw garagevignet oud en
niet leesbaar meer is, dan kunt u dit gratis omwisselen voor een nieuw garagevignet.

Bezoek Balie

Bij alle handelingen aan de balie moet u zich legitimeren. Als u namens een bedrijf komt moet u dit schriftelijk
aantonen. Meer informatie, zie www.utrecht.nl/contact.

Kentekenwijziging: tijdelijk een andere auto (n.v.t. voor zakelijk garageabonnement)

Wanneer u voor maximaal 5 dagen een ander voertuig heeft (bijvoorbeeld in verband met een reparatie van uw
voertuig), kunt u maximaal 5 keer per kalenderjaar voor maximaal 5 dagen per keer een tijdelijke kentekenwijzing
doorgeven. U belt hiervoor de afdeling Vergunningen, telefoonnummer 030-286 00 00. Dit kan maandag t/m vrijdag
van 9:00 tot 17:00 uur (Let op! Buiten deze tijden belt u op de eerst volgende werkdag).
U geeft dan door:
•
de naam van de garage waarvoor u een abonnement heeft
•
kenteken van het voertuig waarvoor u een garageabonnement heeft
•
kenteken van het vervangende voertuig
Let op! Plaats uw garagevignet achter de voorruit van de tijdelijke auto.

Kentekenwijziging: langdurig of permanent een andere auto (n.v.t. voor zakelijk garageabonnement)

Als u langdurig of permanent een andere auto hebt, dan moet u dit melden bij de balie in het Stadskantoor,
Stadsplateau 1 in Utrecht. Let op! Dit kan alleen op afspraak. Zie www.utrecht.nl/contact. Als u onderstaande gegevens
bij u heeft, dan wordt het kenteken direct gewijzigd.
Staat het kenteken (deel 1b) op uw naam dan moet u meenemen:
•
uw legitimatiebewijs
•
het kentekenbewijs deel IB (voorheen deel II, tenaamstellingbewijs) van het nieuwe voertuig, dat op uw naam staat
•
het oude garagevignet
Staat het kenteken (deel 1b) op naam van een leasemaatschappij dan moet u meenemen:
•
uw legitimatiebewijs
•
(kopie) kenteken deel 1b (voorheen deel II, tenaamstellingbewijs) van het nieuwe voertuig, dat op naam van een
leasemaatschappij staat
•
een verklaring van de kentekenhouder die vermeld staat op kenteken deel 1B (de leasemaatschappij), waarin staat
dat u de berijder bent van het voertuig met opgegeven kenteken
•
het oude garagevignet
Staat het kenteken (deel 1b) op bedrijfsnaam dan moet u meenemen:
•
uw legitimatiebewijs
•
(kopie) kenteken deel 1b (voorheen deel II, tenaamstellingbewijs) van uw nieuwe voertuig, dat op bedrijfsnaam staat
•
een verklaring van de kentekenhouder die vermeld staat op kenteken deel 1B (het bedrijf), waarin staat dat u de
berijder bent van het voertuig met opgegeven kenteken
•
het oude garagevignet

Vermissing of diefstal parkeervignet

Bent u uw parkeervignet verloren dan moet u dit melden via de website www.utrecht.nl/verlorenofgevonden. Is uw
parkeervignet gestolen, dan moet u aangifte doen bij de politie. Met uw meldingsformulier/proces-verbaal en uw
legitimatiebewijs of rijbewijs gaat u naar de balie in het Stadskantoor, Stadsplateau 1 in Utrecht. Let op! Dit kan alleen
op afspraak. Zie www.utrecht.nl/contact. Daar ontvangt u (gratis) een duplicaat van uw parkeervignet.

Betaling garageabonnement

Tijdens de geldigheidsduur van uw overeenkomst ontvangt u van de afdeling Vergunningen maandelijks een factuur
voor de betaling van uw garageabonnement. De betaling wordt maandelijks vooraf in rekening gebracht. Let op! Houdt
rekening met een verwerkingstermijn van uw betaling van bank/giro naar de afdeling Vergunningen van 2 tot 14 dagen.
Als u het prettig vindt kunt u ook kiezen voor een automatische incasso.

Vragen?

Kijk op de website www.utrecht.nl/parkeren of bel 030 - 286 00 00.
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