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Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder – p. 2 van 5  
 

2 Kruis hieronder de activiteit of activiteiten aan waarvoor u een vergunning aanvraagt en vul het aantal 

verhuurvoertuigen in. 

U mag meer dan een hokje aankruisen. 

  exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder        voertuigen 

 
 inzetten als verhuurvoertuig met bestuurder van de taxivoertuigen met de 

       voertuigen volgende identificatienummers:       

  verhogen van het aantal verhuurvoertuigen met bestuurder        voertuigen extra 

  verminderen van het aantal verhuurvoertuigen met bestuurder        voertuigen minder 

  doorvoeren van een tariefwijziging 

  andere reden, namelijk:       

 
 Gegevens van de voertuigen 

 
3 Hoeveel voertuigen wilt u inzetten als verhuurvoertuig met bestuurder? 

       voertuigen 

 
4 In de onderstaande rubrieken vult u de gegevens in van elk voertuig dat u als verhuurvoertuig wilt inzetten. Als u meer 

dan vier voertuigen wilt inzetten, voegt u de gegevens van de overige voertuigen toe op een apart blad. 

 
 Gegevens van voertuig 1 

 
5 Vul hieronder de gegevens van voertuig 1 in. 

 chassisnummer       

 nummerplaat       

 merk en type       

 bouwjaar       

 kleur       

 aantal zitplaatsen voor passagiers       

 jaar eerste ingebruikneming       

 wijze van ingebruikneming  eigendom  afbetaling  leasing besteld 

 toegankelijk voor rolstoel  niet  manuele rolstoel  elektrische rolstoel  scooter 

 voorzieningen  lift  oprijplaat 

 aantal plaatsen voor 
rolstoelgebruikers 

      

 
 Gegevens van voertuig 2 

 
6 Vul hieronder de gegevens van voertuig 2 in. 

 chassisnummer       

 nummerplaat       

 merk en type       

 bouwjaar       

 kleur       

 aantal zitplaatsen voor passagiers       

 jaar eerste ingebruikneming       

 wijze van ingebruikneming  eigendom  afbetaling  leasing besteld 
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 toegankelijk voor rolstoel  niet  manuele rolstoel  elektrische rolstoel  scooter 

 voorzieningen  lift  oprijplaat 

 aantal plaatsen voor 
rolstoelgebruikers 

      

 
 Gegevens van voertuig 3 

 
7 Vul hieronder de gegevens van voertuig 3 in. 

 chassisnummer       

 nummerplaat       

 merk en type       

 bouwjaar       

 kleur       

 aantal zitplaatsen voor passagiers       

 jaar eerste ingebruikneming       

 wijze van ingebruikneming  eigendom  afbetaling  leasing besteld 

 toegankelijk voor rolstoel  niet  manuele rolstoel  elektrische rolstoel  scooter 

 voorzieningen  lift  oprijplaat 

 aantal plaatsen voor 
rolstoelgebruikers 

      

 
 Gegevens van voertuig 4 

 
8 Vul hieronder de gegevens van voertuig 4 in. 

 chassisnummer       

 nummerplaat       

 merk en type       

 bouwjaar       

 kleur       

 aantal zitplaatsen voor passagiers       

 jaar eerste ingebruikneming       

 wijze van ingebruikneming  eigendom  afbetaling  leasing besteld 

 toegankelijk voor rolstoel  niet  manuele rolstoel  elektrische rolstoel  scooter 

 voorzieningen  lift  oprijplaat 

 aantal plaatsen voor 
rolstoelgebruikers 

      

 
9 Welke basistarief en welke extra tarieven wilt u voor de voertuigen hanteren? 

De duurtijd van drie uur waarvoor het basistarief wordt betaald bevat: 
- de duur van het effectief gereden bezoldigde personenvervoer. Het leeg terugrijden naar de exploitatiezetel valt daar 

niet onder. 

- de effectieve terbeschikkingstelling van het voertuig, zoals bij ceremonies. 

De extra tarieven kunnen aangerekend worden voor elk extra uur, voor de overnachting van de bestuurder, als extra 
kilometervergoeding enzovoort. 

 basistarief       euro voor de eerste drie uur 

 extra tarieven       euro 

 



Geen extra voorwaarden voorzien.
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