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 LIMOUSINE 

Aanvraag voor een vervangingsvoertuig  

 
 Terug te zenden per brief  naar volgend adres : 

 
GOB – Brussel Mobiliteit 
Directie Taxi’s 
Vooruitgangstraat 80/1 
1035 Brussel 
 
Of te deponeren in de brievenbus van de loketten of per  aangetekend schrijven mits ontvangstbericht – verdieping 1,5 
 
 
Voor meer info. : Tel. : 02 204 14 04  --  Fax : 02 204 15 65 
 
http://www.brusselmobiliteit.brussels                                                                         E-mail : limousines@gob.brussels 
 
 

 Waarvoor dient dit formulier ? 
Dit formulier kan u gebruiken indien u wenst om uw titularisvoertuig in panne, na een ongeval of diefstal, te vervangen. 
 
Eén aanvraag moet ingediend worden per onbeschikbaar titularisvoertuig. 

  

 Gegevens van de exploitant 
 
 

1. Gegevens van de exploitant 
 

 Ondernemingsnr. BE       

 Naam exploitant       

 Straat       nummer       bus       

 Postcode       Gemeente       

 Telefoon       GSM       

 E-mail        

  
 

2. Gegevens van de personen verbonden aan de ondernemi ng 
 Gelieve onderstaande tabel in te vullen met de namen van de personen die belastzijn met het dagelijks beheer 

(zaakvoerder(s), gedelegeerd bestuurder, enz.). 
  

 Naam Voornaam Functie Tel.  E-mail 

                               

 

                               

 

                               

 
  

  
3. Vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffe ur   

 
slaande op ………….identificatieplaat(platen) 
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4. Kenmerken van het tit ularisvoertuig  

 

 Identificatie 
plaat 

Nummerplaat Chasisnummer Merk en model Kleur 

                               

 
 

 
  

5. Kenmerken van het vervangingsvoertuig  

 
 Nummerplaat Chasisnummer Merk en model Kleur 

                              

 

 

6. Gegevens van de verhuurder – moeten verschillend zijn van deze van de exploitant. 
 

 Ondernemingsnr. BE       

 Naam van de verhuurder       

 Straat       nummer       bus       

 Postcode              

 Telefoon       GSM       

 E-mail        

 

 

7. Periode van onbeschikbaarheid van het titularisvoer tuig :  maximum 90 dagen 
 

 Begindatum Einddatum 

             

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

 

 

  

8. Reden van onbeschikbaarheid van het titularisvoertu ig :  
 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

  

9. Adres waar het titularisvoertuig zich bevindt:  
 

 Straat       nummer       bus       

 Postcode       Gemeente       
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 Bijlagen 
 
  Identificatie document van het titularisvoertuig (oranje kaart, groene, enz.) 

  Attest van de onbeschikbaarheid van het voertuig afgeleverd door de garage (origineel) 

  Inschrijvingskaart van het vervangingsvoertuig (kopie) 

  Technische controle - geldig 6 maanden van het vervangingsvoertuig (kopie) 

  Geldige groene verzekeringskaart van het vervangingsvoertuig (kopie) 

 

 

 

 

 

 Procédure administrative 
 

1. Se présenter aux guichets taxis muni du formulaire dûment complété et signé et des annexes. 

2. Contrôle du véhicule de remplacement. 

3. Paiement de 42,50 € par bancontact. 

4. Délivrance de la plaque R.V.  (remplacement). 

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

 

 

 Handtekening(en) 
 
  De zaakvoerder(s) bevestigt (en) kennis te hebben genomen van de huidige wetgeving en de sancties bij niet –naleving 

daarvan. 
 

 
 Handtekening(en) 

Voorafgegaan door de 
handgeschreven vermelding 
« Gelezen en goedgekeurd »  

      Naam       

   Datum       

 


