
 

Kentekenwijziging 
Garageabonnement bewoner 
 
 

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.  
 
 

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

Hebt u tijdelijk (maximaal 5 dagen) een ander auto? Dan kunt u maximaal 5 keer per kalenderjaar voor maximaal 5 
dagen per keer een tijdelijke kentekenwijzing doorgeven. Bel dan 14 030 (maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.30 uur). 
(Let op! Buiten deze tijden belt u op de eerst volgende werkdag). 
 

U geeft door: 

• de naam van de garage waarvoor u een abonnement heeft 

• kenteken van de auto waarvoor u een garageabonnement heeft 

• kenteken van de vervangende auto 
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) 
 

Hebt u langdurig of permanent een andere auto? Geef uw nieuwe kenteken dan door via www.utrecht.nl/parkeervraag. 
 

• Staat het kenteken op uw naam? 
Dan wordt het kenteken direct gewijzigd. We sturen u het nieuwe garagevignet toe en een retourenveloppe 
waarmee u het oude vignet moet terugsturen. 
 

• Staat het kenteken op naam van uw partner? 
Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap hoeft u niets mee te sturen. Deze gegevens zijn bekend bij de 
gemeente. We sturen u het nieuwe garagevignet toe. 
Bij een samenlevingscontract voegt u de eerste pagina met beide namen van partners bij en de laatste pagina met 
de handtekeningen van de notaris en beide partners. Is de verklaring goed, dan wordt het kenteken gewijzigd. We 
sturen u het nieuwe garagevignet toe.  
 

• Staat het kenteken op naam van een leasemaatschappij of op bedrijfsnaam? 
Upload dan een verklaring van de kentekenhouder die vermeld staat op kenteken deel 1B (de leasemaatschappij of 
het bedrijf), waarin staat dat u de berijder bent van het voertuig met opgegeven kenteken. 
Is de verklaring goed, dan wordt het kenteken gewijzigd. We sturen u het nieuwe garagevignet toe en een 
retourenveloppe waarmee u het oude vignet moet terugsturen. 
 

 

Vignet kwijt of onleesbaar 
Bent u uw garagevignet kwijt of is het niet meer leesbaar? Vraag dan gratis een nieuw garagevignet aan via 
www.utrecht.nl/parkeervraag. 
 

 

Vragen? 
Stel uw vraag via www.utrecht.nl/parkeervraag of bel ons op telefoonnummer 14 030  (ma t/m vr, 9–17 uur) 
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