TAXI
Aanvraag voor een vervangvoertuig
Per post te verzenden naar het volgende adres:
GOB - Brussel Mobiliteit
Directie Taxi’s
Vooruitgangstraat 80/1
1035 Brussel
Of af te geven in de brievenbus van de loketten of tegen ontvangstbewijs – verdieping 1,5

Meer informatie: Tel.: 02 204 14 04 -- Fax: 02 204 15 65
http://www.mobiliteit.brussels

E-mail: taxiservice@gob.brussels

Waarvoor dient dit formulier?
U kunt dit formulier gebruiken wanneer u het basisvoertuig wenst te vervangen, omdat het defect, beschadigd of gestolen is.
U moet een aanvraag indienen voor elk geïmmobiliseerd basisvoertuig.

Gegevens van de exploitant
1.

Gegevens van de exploitant
Ondernemingsnummer

BE

Naam van de exploitant
Straat

nummer

Postcode

bus

Gemeente

Telefoon

Gsm

E-mail

2.

Gegevens van de personen verbonden met de onderneming
Gelieve de onderstaande tabel in te vullen met de namen van de personen die voor het dagelijkse beheer zorgen
(zaakvoerder(s), gedelegeerd bestuurder enz.).

Naam

3.

Voornaam

Functie

Tel.:

Vergunning om een taxidienst te exploiteren slaande op ……….. identificatieplaatje(s)
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E-mail

4.

Kenmerken van het te vervangen basisvoertuig
Nummer
identificatiepla
atje

5.

Nummerplaat

Merk en model

Kleur

Chassisnummer

Merk en model

Kleur

Kenmerken van het vervangvoertuig
Nummerplaat

6.

Chassisnummer

Gegevens van de verhuurder – moeten verschillen van die van de exploitant.
Ondernemingsnummer

BE

Naam van de verhuurder
Straat

nummer

Postcode

bus

Gemeente

Telefoon

Gsm

E-mail

7.

Periode van immobilisatie van het basisvoertuig: Maximaal 90 dagen
Begindatum

Einddatum

Aan het einde van de periode van onbeschikbaarheid van het voertuig moet het R.V.-plaatje worden terugbezorgd aan
de Directie Taxi’s.

8.

Reden van onbeschikbaarheid van het basisvoertuig:
……………………………………………………………………………………………………………………………

9.

Adres van immobilisatie van het basisvoertuig:
Straat
Postcode

nummer
Gemeente
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Bij te voegen bijlagen.
Identificatiedocument van het basisvoertuig (oranje kaart, groene kaart enz.)
Attest van immobilisatie afgeleverd door de garage (origineel)
Inschrijvingsbewijs van het vervangvoertuig (kopie)
Bewijs van technische keuring van het vervangvoertuig (kopie, 6 maanden geldig)
Geldige groene verzekeringskaart van het vervangvoertuig (kopie)
Printerticket van het vervangvoertuig

Administratieve procedure
1. Zich aanmelden bij het taxiloket met het ingevulde en ondertekende document en de bijlagen.
2. Controle van het vervangvoertuig.
3. Betaling van € 42,50 per bancontact.
4. Aflevering van het R.V.-plaatje (vervanging).
5. Aan het einde van de immobilisatieperiode van het voertuig moet het R.V.-plaatje worden terugbezorgd aan de
Directie Taxi’s.

Handtekening
De exploitant bevestigt kennis te hebben genomen van de geldende reglementering (ordonnantie van 27 april 1995 en
besluit van 29 maart 2007 betreffenden de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur)
en de voorziene sancties in geval van niet-naleving ervan.
Handtekening(en)
Voorafgegaan door de
handgeschreven vermelding
“Gelezen en goedgekeurd”

Naam

Datum
:
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