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 LIMOUSINE 
Aanvraag voor de inschrijving van een huurwagen met  chauffeur  

 

 Af te geven aan het loket bij de inschrijving van het voertuig – verdieping 1,5 
 
GOB - Brussel Mobiliteit 
Directie Taxi’s 
Vooruitgangstraat 80/1 
1035 Brussel 
 
Meer informatie: Tel.: 02 204 18 42  of  02 204 27 37  --  Fax: 02 204 15 65 
 
http://www.mobiliteit.brussels                                                                                          E-mail: limousines@gob.brussels 

  

 Waarvoor dient dit formulier? 
U kunt dit formulier gebruiken wanneer u een nieuw voertuig wenst in te schrijven. 
 
U moet een aanvraag indienen voor elk nieuw voertuig. 

  

 Gegevens van de exploitant 
 
 

1. Gegevens van de exploitant 
 

 Ondernemingsnummer BE       

 Naam van de exploitant       

 Straat       nummer       bus       

 Postcode       Gemeente         

 Telefoon       Gsm       Fax       

 E-mail        

  

  
 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 Voornaam Functie Telefoon  E-mail 

                               

 

                               

 
  

  

2. Voorwerp van de aanvraag (Vink het juiste vakje aan) 
 

 
 Inschrijving van nieuw(e) voertuig(en) zodra de vergunning voor het exploiteren van een dienst voor de verhuur 

van voertuigen met chauffeur met ............ voertuig(en) verkregen is. 

 
 Inschrijving van nieuw(e) voertuig(en) in het kader van een aanvraag voor de verhoging van het aantal 

voertuigen. 

 
 Verandering van voertuig(en) 
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3. Voertuig(en) (Vink het juiste vakje aan) 
  
 De exploitant verklaart bij deze dat het (de) voertuig(en): 

 - voldoet (voldoen) aan de gewenste criteria inzake kwaliteit, gemak en netheid wat betreft de carrosserie en de 
passagiersruimte. 

 - uitgerust is (zijn) met airconditioning en een leeslampje voor de klant. 

  

 Categorie 
 

Aparte  
en geïsoleerde 

compartimenten 
(motor, passagiersruimte, 

bagage) 

Wielbasis  Prijs (**)  

 
□ Grand Luxe 
 
□ Luxe 
 
□ Minibus 
 
□ Ceremonie (*) 

 
 
□ 3 compartimenten 

 
 
 
□ 2 compartimenten 

 
 

 
□ Min. 2,90 meter 
 
□ Min. 2,80 meter 
 
□ Min. 2,60 meter 
 
□ Evaluatie 

Erkenningscommis
sie 

 

  
  

* Ceremonievoertuigen zijn onderworpen aan de erkenning van de Commissie. 
 
** Kostprijs van het (de) voertuig(en) bij aankoop in nieuwstaat. Prijs uitgezonderd opties en belastingen (officiële  
catalogus van verkoopprijzen aan eindafnemer in nieuwstaat van de constructeur of distributeur). 

 
 Merk 

en 
model  

Kleur  Nummerplaat  Chassisnummer  

  □   

 

  Eigenaar van het (de) voertuig(en). 

 
 Contract voor verkoop op afbetaling, leasecontract of huurkoopcontract. 

 
 Bijlagen 

 

  Kopie van het inschrijvingsbewijs van het (de) voertuig(en). 

  Kopie van de laatste technische keuring van het (de) voertuig(en) – 6 maanden geldig. 

  Kopie van de geldige groene kaart van het (de) voertuig(en). 

  Kopie van het verzekeringscontract van het (de) voertuig(en) – gebruik: bezoldigd vervoer van personen. 

  Kopie van de aankoopfactuur of het contract voor de verkoop op afbetaling, het leasecontract of het 
huurkoopcontract van het (de) voertuig(en). 

  Technische gegevens van het (de) voertuig(en) en prijzencatalogus. 
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 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, in het bijzonder: 
 

 - de toepasbare minimumtarieven, vastgelegd op € 90 excl. btw voor een contract met een minimale duur van 3 uur, 
en € 30 excl. btw per bijkomend uur. 

 - de luxecriteria en comfortvoorwaarden die van toepassing zijn op voertuigen bestemd voor de exploitatie van een 
dienst voor verhuur van voertuigen met chauffeur. 

  
  
  
Handtekening(en) 
Voorafgegaan door de handgeschreven vermelding 
“Gelezen en goedgekeurd” 
 
 

Datum        

Naam/Voornaam  
 


