
 
 
 
 

MUTATIEFORMULIER,  voor de ontheffing  
van de geslotenverklaring Utrechtsestraatweg  

 

 
De ontheffingshouder verplicht zich de geregistreerde gegevens op de ontheffing actueel te houden.  

 
Naam aanvrager : 
Adres   : 
Postcode  :   
Woonplaats  :                                                  
Telefoonnummer : 
E-mail   : 
Kenteken(bewijs) motorvoertuig:  
 
Beschikt over een ontheffing voor de gesloten-   zie het ingegraveerde nummer   
verklaring Utrechtsestraatweg onder nummer:               in op de chipkey of op de ontheffing 

 
Doet hierbij mededeling van de navolgende wijziging(en): 
 

Ontheffingshouder heeft een ander voertuig en verzoekt om wijziging van de ontheffing.   
 
Oud kenteken: 

  
 Nieuw kenteken:     kopie nieuw kenteken bijsluiten 
 
 

Binnen 10 dagen na het optreden van de wijziging, dit formulier invullen en deze samen met de ontheffing zenden 
naar de gemeente Nieuwegein of inleveren bij de receptie van het Stadshuis.  De nieuwe ontheffing wordt u dan  
kosteloos toegezonden. 

 
 
Ontheffing houder beschikt niet langer over het voertuig waarvoor ontheffing is verleend.   
        

 
 Ontheffingshouder is verhuisd naar een adres buiten Huis de Geer        
 De sleutel is niet overdraagbaar aan de nieuwe bewoner van de woning in Huis de Geer 

 
 Ontheffing houder is niet langer werkzaam bij een bedrijf dat is gevestigd in Huis de Geer  
 
Binnen 10 dagen nadat u niet meer aan de voorwaarden voor het bezitten van een ontheffing voldoet, levert u dit 
ingevulde formulier met de daarbij aan u uitgereikte ontheffing en de bijbehorende chipkey in bij de receptie van 
het Stadshuis. 
 
Betaalde u destijds voor de sleutel/chipkey een sleutelbedrag van € 6,81, € 7,00 of een borg van € 30,00 dan krijgt 
u dat bedrag retour Indien u de kassabon met het betaalde bedrag kunt overleggen. Heeft u geen bewijsstuk meer 
in uw bezit, neem dan contact op met een medewerker van het Openbaar Domein via telefoonnummer 14 030. 
 

De receptie/informatiebalie is op werkdagen geopend van 08.30-17.00 uur en op woensdag  
van 08.30-20.00 uur. 

 
Aldus naar waarheid opgemaakt, 
 
Plaats:    Datum:    Handtekening: 
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