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- 

Wijzigen of verwijderen van voertuiggegevens 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: November 2018 - status: finaal - Opgesteld door: Marcom 
Goedgekeurd door: CS 

In geval van bijkomende vragen, neem dan contact op met Satellic Customer 

Support via 

 

00800/72 83 55 42  

(vanuit België en de buurlanden) 

of +32 2 416 0 416 
(vanuit de rest van Europa).  

Oproepen vanaf een mobiel netwerk kunnen aangerekend worden volgens de 

algemene voorwaarden van uw mobiele operator. 
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Wijzigen of verwijderen van voertuiggegevens 

op het Road User Portal 

 

In deze handleiding leggen we uit hoe u uw voertuiggegevens kan wijzigen of verwijderen in het 

Satellic Road User Portal. Dit kan u op eigen initiatief doen en wanneer u een verzoek heeft 

gekregen vanuit Satellic.  

 

Omwille van privacy redenen wordt niet alle informatie getoond in de onderstaande schermen. 

 
Stap 1: Ga naar www.satellic.be, en selecteer “MIJN ACCOUNT”. 
 

 

http://www.satellic.be/
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Stap 2: Selecteer “LOGIN”. 
 

 
 
 
 
 
Stap 3: Selecteer “Ik beheer” en log in met uw Gebruikersnaam en uw Wachtwoord. 
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Stap 4: Selecteer de cirkel “VOERTUIGEN”. 

 

 

Stap 5: Selecteer het kenteken van het voertuig dat u wilt wijzigen.  
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Stap 6: Op dit scherm ziet u de voertuiggegevens. 

 

A) Als u het land van registratie of het kenteken van het voertuig wilt wijzigen 

(bijvoorbeeld omdat de gegevens die u hebt ingevoerd onjuist zijn), klikt u op 

“VERWIJDERING VOERTUIG”. Het is inderdaad onmogelijk om deze velden 

rechtstreeks te wijzigen. Registreer uw voertuig vervolgens opnieuw door de 

juiste informatie in te voeren.  

Let op dat wanneer u een voertuig verwijdert, u de gegevens voor dat voertuig op 

het Road User Portal niet meer zult zien en u ook geen toegang meer zal hebben 

tot de gegevens van dit voertuig in de toekomst. Het is wel altijd nog mogelijk om 

de facturen voor dit kentekennummer te zien onder “Mijn Facturen”. 

 

B) Als u het voertuig wilt verwijderen, hoeft u alleen maar op de knop 

“VERWIJDERING VOERTUIG” te klikken.  

Let op dat wanneer u een voertuig verwijdert, u de gegevens voor dat voertuig op 

het Road User Portal niet meer zult zien en u ook geen toegang meer zal hebben 

tot de gegevens van dit voertuig in de toekomst. Het is wel altijd nog mogelijk om 

de facturen voor dit kentekennummer te zien onder “Mijn Facturen”. 

 

C) Als u het Maximaal Toegelaten Massa van de slepen of de emissieklasse wilt 

wijzigen of nieuwe boorddocumenten wilt uploaden, klikt u op “VERWIJDERING 

VOERTUIG”. 
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Wijzig de gewenste gegevens en voeg indien nodig nieuwe voertuigpapieren in door op 

“UPLOAD BESTAND” te klikken. Vergeet ook zeker niet op het vinkje te klikken om 

akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Satellic. Klik dan op “VOLGENDE”. 

 

 

Controleer de gewijzigde gegevens alvorens deze te bevestigen. Afwijkingen tussen de 

opgegeven gegevens in de voertuigpapieren en tijdens de registratie kunnen leiden tot 

de toepassing van de hoogste tarieven of de blokkering van uw OBU. Klik op “BEVESTIG”. 

 



Satellic NV • Airport Plaza • Leonardo Da Vincilaan 19 A bus 4 • B-1831 Diegem • T +32 2 416 04 16 • support@satellic.be • www.satellic.be 

VAT Number: BE 0556.799.596 • RPR Brussels 
 7 

De voertuiggegevens zijn succesvol gewijzigd. U ontvangt ook nog een bevestigingsmail 

om de gegevens finaal te valideren. 

 


