Aanvraag van een vergunning voor het
exploiteren van een taxidienst
College van burgemeester en schepenen
Grote Markt 27, 3300 TIENEN
Tel.016 80 57 00 – Fax 016 82 30 71
E-mail: info@tienen.be
Waarvoor dient dit formulier?
Dit formulier gebruikt u om een vergunning aan te vragen voor ofwel:
 het exploiteren van een taxidienst, eventueel met reservevoertuigen
 een wijziging van de bestaande vergunning voor het exploiteren van een taxidienst
 een vergunning om de tarieven te wijzigen.

Op deze aanvraag is artikel 2, 4°, van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het
personenvervoer over de weg van toepassing.
Hoe stuurt u dit formulier op?
Stuur dit formulier aangetekend aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Tienen. U kunt het
formulier ook tegen ontvangstbewijs afgeven aan het loket van de gemeente.

Gegevens van de aanvrager
2 Vul hieronder de gegevens van de zaakvoerder en van de firma in.
voor- en achternaam zaakvoerder
naam van de firma
ondernemingsnummer
woonplaats of maatschappelijke zetel
2 Vul hieronder de gegevens van de exploitatiezetel in.
straat en nummer
postnummer en gemeente
telefoonnummer
fax
e-mail
3 Vul hieronder de gegevens van de garages in.
straat en nummer
postnummer en gemeente
4 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 taxi's:

voertuigen

inzetten als taxi van eigen verhuurvoertuigen met bestuurder:

voertuigen

verhogen van het aantal taxivoertuigen:

voertuigen extra

verminderen van het aantal taxivoertuigen:

voertuigen minder

inzetten van reservevoertuigen als taxi:

reservevoertuigen

wijzigen van de tarieven. Vermeld hieronder

de gewijzigde tarieven.

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst – pagina 2 van 4

Gegevens van de voertuigen
Aantal voertuigen
5 Hoeveel voertuigen wilt u inzetten als taxi?
voertuigen

6 Hoeveel reservevoertuigen wilt u inzetten als taxi?
voertuigen

7 In de onderstaande rubrieken vult u de gegevens in van elk voertuig dat u als taxi 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
8 Vul hieronder de gegevens van voertuig 1 in.
merk en type
kleur
bouwjaar
jaar eerste ingebruikneming
nummerplaat
chassisnummer
wijze van ingebruikneming

eigendom

afbetaling

leasing

9 Wilt u voor voertuig 1 gebruikmaken van de taxistaanplaatsen in de gemeente op de openbare weg of op
een voor het publiek toegankelijke privéweg?
ja

nee

10 Is voertuig 1 uitgerust met radiotelefonie?
ja

nee

Gegevens van voertuig 2
11 Vul hieronder de gegevens van voertuig 2 in.
merk en type
kleur
bouwjaar
jaar eerste ingebruikneming
nummerplaat
chassisnummer
wijze van ingebruikneming

eigendom

afbetaling

leasing

12 Wilt u voor voertuig 2 gebruikmaken van de taxistaanplaatsen in de gemeente op de openbare weg of op
een voor het publiek toegankelijke privéweg?
ja

nee

13 Is voertuig 2 uitgerust met radiotelefonie?
ja

nee
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Gegevens van voertuig 3
14 Vul hieronder de gegevens van voertuig 3 in.
merk en type
kleur
bouwjaar
jaar eerste ingebruikneming
nummerplaat
chassisnummer
wijze van ingebruikneming

eigendom

afbetaling

leasing

15 Wilt u voor voertuig 3 gebruikmaken van de taxistaanplaatsen in de gemeente op de openbare weg of op
een voor het publiek toegankelijke privéweg?
ja

nee

16 Is voertuig 3 uitgerust met radiotelefonie?
ja

nee

Gegevens van voertuig 4
17 Vul hieronder de gegevens van voertuig 4 in.
merk en type
kleur
bouwjaar
jaar eerste ingebruikneming
nummerplaat
chassisnummer
wijze van ingebruikneming

eigendom

afbetaling

leasing

18 Wilt u voor voertuig 4 gebruikmaken van de taxistaanplaatsen in de gemeente op de openbare weg of op
een voor het publiek toegankelijke privéweg?
ja

nee

19 Is voertuig 4 uitgerust met radiotelefonie?
ja

nee

Tarieven
20 Vul hieronder de forfaitaire tarieven in die u wilt hanteren voor het vervoer naar en van bepaalde
evenementen.
tarief

evenement

bedrag

tarief J:

euro

tarief K:

euro

21 Vul hieronder de forfaitaire tarieven in die u wilt hanteren voor het vervoer in bepaalde perioden.
tarief

periode (van dd/mm/jjjj tot dd/mm/jjjj)

tarief L:

van

tot

euro

tarief M:

van

tot

euro

bedrag
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Extra voorwaarden die de gemeenteraad oplegt
22 De gemeenteraad legt de volgende extra voorwaarden op:


[extra voorwaarden]

Bij te voegen bewijsstukken
23 Voeg de volgende bewijsstukken bij dit formulier:








een kopie van uw identiteitskaart
een document met de publicatiedatum van de statuten van de firma in het Belgisch Staatsblad
een bewijs van goed zedelijk gedrag van de exploitant dat hoogstens drie maanden oud is
het getuigschrift van de opleiding Basiskennis van het bedrijfsbeheer
een document waaruit blijkt dat de aanvrager in orde is met zijn bijdragen aan de kas voor zelfstandigen
een fiscaal attest waaruit blijkt dat de exploitant zijn belastingplichten is nagekomen
de bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken zoals aankoop-, leasing- of
bestelbonnen.

24 Kruis alle bewijsstukken aan die u bij dit formulier voegt.
kopie van de identiteitskaart
de publicatiedatum van de statuten van de firma in het Belgisch Staatsblad
bewijs van goed zedelijk gedrag van de exploitant
getuigschrift van de opleiding Basiskennis van het bedrijfsbeheer
document waaruit blijkt dat de aanvrager in orde is met zijn bijdragen aan de kas voor zelfstandigen
fiscaal attest waaruit blijkt dat de exploitant zijn belastingplichten is nagekomen
bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken
[extra bewijsstukken, opgelegd door de gemeente]

Ondertekening
25 Vul de onderstaande verklaring in.
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.

plaats
datum
handtekening

dag

maand

jaar

