FORMULIER E

DIENST A4
BIJZONDERE VORMEN VAN
GEREGELD VERVOER

Aanvraag om machtiging voor het OPHALEN VAN LEERLINGEN (1)

Inrichting van een nieuwe bijzondere vorm van geregeld vervoer (2)
Verlenging van de machtiging nr.E.................../........................... (2)(3)

A

Inlichtingen met betrekking tot de te bedienen onderwijsinstellingen (4)
1. Naam of benaming :
2. Adres :
3. Postnummer :
4. Telefoon :

Nr :
Woonplaats :
Fax :

5. Persoon bij wie eventuele bijkomende informatie kan worden verkregen
Naam :
Tel :
B

Inlichtingen met betrekking tot de opdrachtgever van het vervoer
1. Naam of benaming :
2. Adres :
3. Postnummer :
4. Telefoon :

C

Nr :
Woonplaats :
Fax :

Inlichtingen met betrekking tot de vervoerder-houder van het of de voertuigen
1. Naam of benaming :
2. Adres :
3. Postnummer :
4. Telefoon :

Nr :
Woonplaats :
Fax :

Communicatiecentrum Noord (C.C.N.)
Vooruitgangstraat, 80 Bus 1 - 1030 BRUSSEL - Tel.:(02)204.18.06 - Fax : 204.15.21.

D

Voertuigen ingezet voor het verrichten van de vervoerdienst (5)
Omschrijving

1 voert.

2 voert.

3 voert.

4 voert.

5 voert.

1. Merk :
2. Plaatnummer :
3. Datum eerste
ingebruikstelling :
4. Aantal plaatsen
(zonder bestuurder) :
E

Beschrijving van de vervoerdienst
1. Lengte van één enkel traject in beladen toestand (6) :
2. Aantal ritten per dag

MA :

DI :

3. Dienstregeling

WO :

Eerste
ophaling

DO :

Begin van
de lessen

VR :

Einde van
de lessen

Laatste
prestatie

MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG

4. Reisweg : formulier nr 2 invullen
5. Aantal te vervoeren personen :
6. Indien de dienst gerationaliseerd is, nummer van de rit
F

Prijs van het vervoer
1. Prijs per dag :
2. Inlichtingen betreffende de natuurlijke personen, de rechtspersonen of de verenigingen die
de kosten van het vervoer dragen
Naam :
Adres :

G

Verklaring
Wij, ondergetekenden, opdrachtgever van het vervoer en exploitant, verklaren
1. dat deze aanvraag volledig en waar en echt is ;
2. dat de gebruikte voertuigen geldig verzekerd zijn voor het bezoldigd personenvervoer;
3. dat de burgerlijke aansprakelijkheid van de personen die toezicht houden over de leerlingen
op de weg naar of van school gedekt is, alsook de lichamelijke risico's van deze leerlingen ;
4. dat de bepalingen van het K.B. nr. 468 van 9 oktober 1986 met betrekking tot de bijdrage van de
leerlingen in de kosten van het vervoer nageleefd worden. (7)

Datum van de aanvraag :
Handtekeningen :
a) de exploitant

b) de opdrachtgever(s)van het vervoer

c) Zegel van de school en
handtekening van het(de)
schoolhoofd(en)

(1) Deze aanvraag dient in tweevoud te worden opgemaakt en moet gedagtekend en ondertekend worden door de betrokken partijen.
(2) Aankruisen wat van toepassing is.
(3) Machtigingsnummer vermelden.
(4) Wanneer de vervoerdienst bijkomende onderwijsinstellingen bedient moeten deze in een bijlage vermeld worden samen met,
voor elke onderwijsinstelling, de onder punt A gevraagde inlichtingen.
(5) Indien meer dan 5 voertuigen worden ingezet, deze in een bijlage omschrijven.
(6) Onder "traject" wordt de rit bedoeld die wordt afgelegd tussen het eerste opstap- en het laatste afstappunt (bestemming).
(7) Deze paragraaf is niet van toepassing voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs.

