
StädteRegion Aachen 

A 36 Straßenverkehrsamt                                                                                             Tel.: +49 2405/697-0 

Carlo-Schmid-Str. 4                                                                                                                www.stva-ac.de 

D 52146 Würselen                                                                                                   feinstaubplakette@staedteregion-aachen.de 

    

DiDiDiDitttt    documentdocumentdocumentdocument    is geenis geenis geenis geen    vervangingvervangingvervangingvervanging    van de voertuigdocumenten,van de voertuigdocumenten,van de voertuigdocumenten,van de voertuigdocumenten,    

deze moeten verplicht ingedient wordendeze moeten verplicht ingedient wordendeze moeten verplicht ingedient wordendeze moeten verplicht ingedient worden....    

 

Nam en adresNam en adresNam en adresNam en adres    
 

 

________________________________________________________ _______________________________________ 

Achternam       Voornaam 

 

________________________________________________________________ __________ 

Straat         Huisnummer 

 

_________________________ ___________________________________________________________________________ 

Postcode   Plaats    

 

 

E-Mail ___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

VoeVoeVoeVoerrrrttttuiggegevensuiggegevensuiggegevensuiggegevens    
 

__________________________ ___________________________________________________________________________ 

Kenteken   VIN  

 

 

Welke brandstof gebruik U?   Benzine □  Diesel □ 

              

 

Datum eerste registratie:  _____________________________ 

 

 

Voertuigtype   �   �  

 

Toegestaan total gewicht  � ≤ 3,5 t  � > 3,5 t 

 

 

Roetfilter / Retrofit roetfilterRoetfilter / Retrofit roetfilterRoetfilter / Retrofit roetfilterRoetfilter / Retrofit roetfilter    
 

Werd het voertuig uitgerust met een roetfilter/retrofit roetfilter? Dit moet U kunnen aantonen 

middels een vermelding in U voertuigpapieren of door een certificat van de fabricant. De door het 

inbouwen van de roetfilter berijkte emissiewaarden moeten duidelijk in de door U ingediende 

papieren vermeld zijn.. 

Ja  �     Nee  � 

 

 

Als ja, fabricant van de roetfilter retrofit roetfilter: _______________________________________________ 

 



    

Maak Maak Maak Maak verzoek in 3 stappen:verzoek in 3 stappen:verzoek in 3 stappen:verzoek in 3 stappen:    

    

    

Stap 1Stap 1Stap 1Stap 1:  

Aanvraagformulier uitprinten en vullen  

 

 

Stap 2Stap 2Stap 2Stap 2:   

Ingevuld aanvraagformulier samen met een kopie van U voertuigdocumenten opstuuren. 

Dit kann op drie manieren: 

• E-Mail: 

feinstaubplakette@staedteregion-aachen.de     

• Fax:    

0049-(0)2405-697175    

• Post: 

StädteRegion Aachen, A36.1/Straßenverkehrsamt, Carlo-Schmid-Str. 4, 

52146 Würselen    

    

Stap 3: Stap 3: Stap 3: Stap 3:     

Bedrag van 10,00€ overmaken naar:  

 

OntvangerOntvangerOntvangerOntvanger: 

 StädteRegion Aachen Straßenverkehrsamt 

 

 
Rekening bij: Rekening bij: Rekening bij: Rekening bij:     
Sparkasse Aachen 
IBAN: DE80 3905 0000 1071 8779 53 
BIC: AACSDE3 
 
 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking:  

Wij verzoeken U om bij de overschrijving U naam en kenteken te vermelden omdat anders 

een toewijzing niet mogelijk is. Als U betaling binnen is zal de verzending van U 

milieustikker plaats vinden. 

Let op, ons bureau heeft geen invloed op de verwerkingstijden van bankinstellingen, 

hierbij kunnen vertragingen ontstaan.  

    


