LIMOUSINE
Wijziging(en) van statuten
Per post te verzenden naar het volgende adres:
GOB - Brussel Mobiliteit
Directie Personenvervoer
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 21 of 02 204 18 53 of 02 204 21 30 -- Fax : 02 204 15 01
https://mobilite-mobiliteit.brussels

E-mail: limousines@gob.brussels

Gegevens van de exploitant
1.

Gegevens van de exploitant
Ondernemingsnummer

BE

Naam van de exploitant
Telefoon

Gsm

Fax

E-mail

2.

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 …... voertuig(en).

Wijzigingen van de statuten
De wijzigingen van de statuten geregistreerd bij de Rechtbank van koophandel op ............. /…..………
/…..….......
hebben betrekking op:

a. Wijziging van de handelsnaam
Oude handelsnaam

Nieuwe handelsnaam
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b. Verandering van rechtsvorm
Oude rechtsvorm

Nieuwe rechtsvorm

c. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel
Straat

nummer

Postcode

bus

Gemeente

d. Wijziging van de zaakvoerder(s) en/of de werkende venno(o)t(en)
Gegevens van de personen verbonden met de onderneming VOOR de verandering van de statuten
Gelieve de onderstaande tabel in te vullen met de namen van de personen die voor het dagelijkse beheer hebben gezorgd
(zaakvoerder(s), gedelegeerd bestuurder, beherende vennoot enz.) en van de werkende vennoten.

Naam
Voornaam
Straat

Nummer/bus

Postcode

Gemeente

Telefoon

Gsm

E-mail
Functie
(Vink het juiste vakje aan)
Aantal aandelen

Zaakvoerder
Werkende vennoot

………….... aandelen op een totaal van …………… aandelen
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Naam
Voornaam
Straat

Nummer/bus

Postcode

Gemeente

Telefoon

Gsm

E-mail
Functie
(Vink het juiste vakje aan)
Aantal aandelen

Zaakvoerder
Werkende vennoot

………….... aandelen op een totaal van …………… aandelen

Gegevens van de personen verbonden met de onderneming NA de verandering van de statuten
Gelieve de onderstaande tabel in te vullen met de namen van de personen die voor het dagelijkse beheer zorgen (zaakvoerder(s),
gedelegeerd bestuurder, beherende vennoot enz.) en van de werkende vennoten.

Naam
Voornaam
Straat

Nummer/bus

Postcode

Gemeente

Telefoon

Gsm

E-mail
Functie
(Vink het juiste vakje aan)
Aantal aandelen

Zaakvoerder
Werkende vennoot

………….... aandelen op een totaal van …………… aandelen
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Naam
Voornaam
Straat

Nummer/bus

Postcode

Gemeente

Telefoon

Gsm

E-mail
Zaakvoerder

Functie
(Vink het juiste vakje aan)
Aantal aandelen

Werkende vennoot

………….... aandelen op een totaal van …………… aandelen

e. Motief voor de wijziging van de statuten
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

f. Bedrag van de transactie
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

g. Voertuig(en) (Vink het juiste vakje aan)
Aankoop van het (de) voertuig(en)
Aankoop van nieuw(e) voertuig(en)
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Bijlagen
Wijziging van de statuten van de vennootschap, neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel (of
uittreksel uit het Belgisch Staatsblad).
Kopie van het aandelenregister of kopie van het verslag van de Algemene Vergadering dat de verdeling van de
aandelen tussen de aandeelhouders specificeert.
Volledig uittreksel van de gegevens van de onderneming afgeleverd door een erkend Ondernemingsloket, ter bewijs
van de basiskennis bedrijfsbeheer van de zaakvoerder(s) – enkel voor vennootschappen opgericht vanaf
01/01/1999.
Kopie van de identiteitskaart van de uittredende zaakvoerder(s) of werkende venno(o)t(en).
Kopie van de identiteitskaart van de nieuwe zaakvoerder(s) of werkende venno(o)t(en).
Origineel van het attest van het Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen dat aantoont dat de uittredende
zaakvoerder(s) en/of venno(o)t(en) in regel is (zijn) met de bijdragen.
Origineel van het attest van het Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen dat aantoont dat de nieuwe
zaakvoerder(s) en/of venno(o)t(en) in regel is (zijn) met de bijdragen.
Origineel van het uittreksel uit het strafregister (afgeleverd in overeenstemming met artikel 596, 1e lid van het
Wetboek van Strafvordering), minder dan drie maanden oud, van de zaakvoerder(s) of van de natuurlijke persoon.
Origineel van het RSZ-attest dat aantoont dat de exploitant in regel is met de bijdragen voor zijn personeel.
Bewijs van betaling van de kosten voor de opening van het dossier voor de wijziging van de statuten (€ 12,50). Dit
bedrag moet worden gestort op rekeningnummer BE92 0912 3109 2223/BIC-code: GKCCBEBB (Mededeling:
wijziging statuten + naam van de vennootschap).

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.

De uittredende zaakvoerder(s)/werkende venno(o)t(en)

De nieuwe zaakvoerder(s)/werkende
venno(o)t(en)

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

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

Naam/Voornaam

Naam/Voornaam

Datum

Datum
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