
Ejeren af bilen erklærer hermed at stille en bil til låns

Ejerens navn og CPR nr.:

Ejer udlåner bil med:

Registreringsnummer:

Brugeren (låneren):

Navn og CPR nr./CVR nr.

på låneren:

Perioden for lånebil:

Tro og love-erklæring til lånebil med beboerlicens

Nedenstående felter udfyldes, og derefter uploades erklæringen via aarhus Kommunes 
selvbetjeningsløsning.

Du har mulighed for at købe en lånebils-licens, hvis du har lånt en bil i en kortere periode. 
En lånebils-licens koster kr. 200,00 for 14 dage.

Der skal udfyldes og uploades en tro- og love erklæring, når du ansøger om en lånebils-
licens. Erklæringen skal underskrives af ejeren og brugeren (låneren).

NEDENSTÅENDE FELTER SKAL UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

Dato og underskrift

(Ejerunderskrift)

Dato og underskrift

(Brugerunderskrift)

Aarhus Kommune kan til enhver tid kræve dokumentation for, at oplysningerne på erklæringen modsvarer 
de faktiske vilkår for køretøjer. 

* Ved afgivelse af erklæringen bekræfter ejeren og låneren, at bilen i den givne periode, anvendes af låneren,
hvori beboerlicensen er gyldig.

Ændringer af forholdene skal straks ændres via selvbetjening på 

https://plicensaarhus.easyparksystem.net/permit-ss/login

Ejeren af bilen erklærer hermed at stille en bil til låns

Ejerens navn og CPR nr:

Ejer udlåner bil med:

Registreringsnummer:

Brugeren (låneren):

Navn og CPR nr/CVR nr. 
på låneren:

Perioden for lånebil:

Tro og love- erklæring til lånebil til beboerlicens

Nedenstående felter udfyldes, og derefter uploades erklæringen via Aarhus Kommunes selvbetjeningsløs-
ning.

Du har mulighed for at købe en lånebils-licens, hvis du har lånt en bil i en kortere periode. 
En lånebils - licens koster kr. 150,00 for 14 dage.

Der skal udfyldes og uploades en tro- og love erklæring, når du ansøger om en lånebils-licens.
Erklæringen skal underskrives af ejeren og brugeren (låneren).

NEDENSTÅENDE FELTER SKAL UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

Aarhus Kommune kan til enhver tid kræve dokumentation for, at oplysningerne på erklæringen modsvarer 
de faktiske vilkår for køretøjer. 

* Ved afgivelse af erklæringen bekræfter virksomheden og brugeren, at bilen i hele perioden  anvendes af
låneren, hvori beboerlicensen er gyldig.

Ændringer af forholdene skal straks ændres via selvbetjening på

https://plicensaarhus.easyparksystem.net/permit-ss/login

Dato og underskrift

(Virksomhedens underskrift og stempel)

Dato og underskrift

(Virksomhedens underskrift og stempel)

https://plicensaarhus.easyparksystem.net/permit-ss/login
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