
 

MELDING STUREN NAAR:  

Waterschap Rivierenland 
Afdeling Vergunningen 
Postbus 599 
4000 AN Tiel  
MELDING WIJZIGEN VAN EEN RVV ONTHEFFING 
in het kader van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) 

T 0344 - 649 494 | @ vergunningen@wsrl.nl | WWW www.waterschaprivierenland.nl  

 Belangrijk: 
 Let op: dit formulier kan alleen gebruikt worden om een 

wijziging aan te brengen op een bestaande ontheffing.  

 Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.wsrl.nl/vergunningen of bellen met het telefoonnummer 
0344-649494. 

   

 

poststempel                   waterschap 

 

   

 1 

 
 
 
 
 

Gegevens van de melder 

Organisatie/bedrijf:   

Naam + voorletter(s):  

Adres:  

Postcode:   

Plaats:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  
 

 

 
 2 Gegevens bestaande ontheffing 

Ontheffingsnummer   

Datum van afgifte  
 

 

 

 
Alleen invullen 
als u nieuwe 
voertuigen toe 
wilt voegen aan 
uw bestaande 
ontheffing. Dit 
kan bijvoorbeeld 
als gevolg van 
de aankoop van 
een nieuw 
voertuig. Indien 
u voertuigen 
vervangt moet u 
zowel 3 als 4 
invullen 

3 Gegevens voertuigen die worden toegevoegd aan ontheffing 

Voertuig 1 

Kenteken/chassisnr.  

Merk/Type  

Massa ledig voertuig  

Laadvermogen  

Maximum massa  

Aantal assen  
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Voertuig 2 

Kenteken/chassisnr. 

Merk/Type 

Massa ledig voertuig 

Laadvermogen 

Maximum massa 

Aantal assen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alleen invullen 
als u bestaande 
voertuigen van 
uw ontheffing 
wilt 
verwijderen. Dit 
kan bijvoorbeeld 
als gevolg van 
de verkoop van 
een voertuig dat 
tot nu toe uw 
eigendom was. 
Indien u 
voertuigen 
vervangt moet u 
zowel 3 als 4 
invullen. 

4 Gegevens voertuigen die worden verwijderd van de ontheffing 

Voertuig 1 

Kenteken/chassisnr.  

Merk/Type  

Voertuig 2 

Kenteken/chassisnr.  

Merk/Type  

Voertuig 3 

Kenteken/chassisnr.  

Merk/Type  
 

 

 
 5 Ondertekening 

Ik verklaar dat ik bevoegd ben om dit formulier in te vullen en de gegevens naar 
waarheid heb ingevuld 

Datum:  

Plaats:  

Handtekening:  

 

 

 
 

 

   
 

  Wij vinden het belangrijk dat dit meldingsformulier helder en eenvoudig te gebruiken is. Zijn de 
vragen duidelijk? Vindt u het taalgebruik helder? Opmerkingen en/of suggesties kunt u mailen 
aan vergunningen@wsrl.nl. Vermeld daarbij duidelijk dat uw mail over het meldingsformulier 
wijzigen van een RVV ontheffing gaat. 

Met uw hulp, maken wij dit formulier (nog) beter. 
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