LIMOUSINE
Aanvraag tot vermindering van het aantal voertuigen
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 18 42 of 02 204 27 37 -- Fax: 02 204 15 01
http://www.mobiliteit.brussels

E-mail: limousines@gob.brussels

Gegevens van de exploitant
1.

Gegevens van de exploitant
Ondernemingsnummer

BE

Naam van de exploitant
Straat

nummer

Postcode

Gemeente

Telefoon

Gsm

bus

Fax

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

Telefoon

E-mail

Vergunning voor het exploiteren van een dienst voor de verhuur van voertuigen met chauffeur
Houder van een vergunning verworven op ………. / ……….. / ……….., die vervalt op .......... / ……….. / ………..
slaande op …..….. identificatieplaatje(s).
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4.

Voertuig(en)
Vraagt om het aantal gebruikte voertuigen tijdens de geldigheidsperiode van de vergunning te verminderen met ………
voertuig(en)
vanaf ………. / ……….. / ………..
Nummer
identificatieplaatje

5.

Categorie
Grote Luxe/Luxe/Minibus/Ceremonie

Belastingen
Indien u ons de bovenvermelde documenten en plaatjes niet terugbezorgt, gaan wij ervan uit dat u de vergunning blijft
exploiteren en zult u de gewestelijke belastingen verschuldigd zijn.

Bijlagen
Twee identificatieplaatjes voor elk voertuig in kwestie.
Identificatiedocument van het (de) voertuig(en) (roze kaart).

Handtekening(en)
De exploitant bevestigt kennis te hebben genomen van de geldende reglementering (ordonnantie van 27 april 1995
betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur en besluit van 29 maart 2007
betreffende 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”

Datum

Naam/Voornaam
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