AANVRAAG VERGUNNING EXPLOITEREN TAXIDIENST
STAD NINOVE
Centrumlaan 100 – 9400 Ninove
Tel. 054 / 31 32 82 – Fax 054 / 32 38 49
E-mail : bram.vermeulen@ninove.be

Waarvoor dient dit formulier?
-

Een vergunning aan te vragen voor het exploiteren van een taxidienst;
een wijziging aan te vragen van de bestaande vergunning voor het exploiteren van een
taxidienst;
een wijziging aan te vragen voor de vergunningstarieven, op voorwaarde dat de
gemeenteraad de tarieven niet heeft vastgesteld;
een vergunning, een verhoging of vermindering van reservevoertuigen aan te vragen.

Hoe stuurt u dit formulier op?
Stuur dit formulier aangetekend aan het college van burgemeester en schepenen van de Stad
Ninove, Centrumlaan 100, 9400 Ninove t.a.v. dienst mobiliteit, Katrien De Cooman of Bram
Vermeulen.

1.

Vul onderstaande gegevens in.

Ondernemingsnummer : ………………………………………………………………………………….
Exploitant : ……………………………………………………………………………………………………….
Voornaam en naam zaakvoerder : ………………………………………………………………….
Adres van de woonplaats of maatschappelijke zetel : ……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer : ……………………………………………………………………………………………
Faxnummer : …………………………………………………………………………………………………….
E-mailadres : …………………………………………………………………………………………………….
2.

Vul hieronder de gegevens van het exploitatieadres in.

Straat en nummer : …………………………………………………………………………………………
Postcode en gemeente : …………………………………………………………………………………

Aanvraag vergunning exploiteren taxidienst

Pagina 1 van 6

“De Stad Ninove verwerkt je gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij je rechten strikt in acht. Voor meer
informatie, zie www.ninove.be/privacyverklaring”

3.

Vul hieronder de gegevens van de taxistandplaatsen op privégrond die u wil gebruiken.

Straat en nummer : …………………………………………………………………………………………
Postcode en gemeente : …………………………………………………………………………………
4. Kruis de activiteit of activiteiten aan waarvoor u een vergunning aanvraagt en vul het
aantal voertuigen in.
U mag meer dan één vakje aankruisen.
□

Voor het exploiteren van taxi’s. Geef aan hoeveel taxi’s: …………………

□

Om eigen verhuurvoertuigen met bestuurder in te zetten als taxi.
Geef aan hoeveel voertuigen: …………………

□

Om het aantal taxivoertuigen te verhogen.
Geef aan hoeveel extra taxivoertuigen: …………………

□

Om het aantal taxivoertuigen te verminderen.
Geef aan hoeveel taxivoertuigen minder: …………………

□

Om reservevoertuigen te kunnen inzetten.
Geef aan hoeveel reservevoertuigen: …………………

□

Om de tarieven te wijzigen

□

Andere redenen, namelijk : ………………………………………………………………………

5.

Vul hieronder de gegevens van voertuig 1 in.

Soort voertuig :

□ vergunningsvoertuig □ reservevoertuig

Chassisnummer : ………………………………………………………………………………………………………………
Nummerplaat : …………………………………………………………………………………………………………………
Benaming en type : ……………………………………………………………………………………………………………
Bouwjaar :

………………………………………………………………………………………………………………………

Aantal zitplaatsen passagiers : ……………………………………………………………………………………………
Kleur : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Jaar eerste ingebruikneming : ……………………………………………………………………………………………
Merk en type taxameter : ……………………………………………………………………………………………………
Merk randapparatuur : ………………………………………………………………………………………………………
Type randapparatuur : ………………………………………………………………………………………………………
Merk printer : ……………………………………………………………………………………………………………………
Type printer : ……………………………………………………………………………………………………………………
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Merk erkende keuringsinstelling : …………………………………………………………………………………………
Erkenningsnummer : …………………………………………………………………………………………………………
Toegankelijkheid voor rolstoel :

Voorzieningen :

□ lift

□ niet

□ manuele rolstoel

□ elektrische rolstoel

□ scooter

□ oprijplaat

Wijze van ingebruikneming :

□ eigendom

6.

Is voertuig 1 uitgerust met radiotelefonie?

□

ja

□

nee

7.

Vul hieronder de gegevens van voertuig 2 in.

Soort voertuig :

□ afbetaling

□ leasing

□ vergunningsvoertuig □ reservevoertuig

Chassisnummer : ………………………………………………………………………………………………………………
Nummerplaat : …………………………………………………………………………………………………………………
Benaming en type : ……………………………………………………………………………………………………………
Bouwjaar :

………………………………………………………………………………………………………………………

Aantal zitplaatsen passagiers : ……………………………………………………………………………………………
Kleur : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Jaar eerste ingebruikneming : ……………………………………………………………………………………………
Merk en type taxameter : ……………………………………………………………………………………………………
Merk randapparatuur : ………………………………………………………………………………………………………
Type randapparatuur : ………………………………………………………………………………………………………
Merk printer : ……………………………………………………………………………………………………………………
Type printer : ……………………………………………………………………………………………………………………
Merk erkende keuringsinstelling : …………………………………………………………………………………………
Erkenningsnummer : …………………………………………………………………………………………………………
Toegankelijkheid voor rolstoel :

Voorzieningen :

□ lift

Wijze van ingebruikneming :
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8.

Is voertuig 2 uitgerust met radiotelefonie?

□

ja

□

nee

9.

Vul hieronder de gegevens van voertuig 3 in.

Soort voertuig :

□ vergunningsvoertuig □ reservevoertuig

Chassisnummer : ………………………………………………………………………………………………………………
Nummerplaat : …………………………………………………………………………………………………………………
Benaming en type : ……………………………………………………………………………………………………………
Bouwjaar :

………………………………………………………………………………………………………………………

Aantal zitplaatsen passagiers : ……………………………………………………………………………………………
Kleur : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Jaar eerste ingebruikneming : ……………………………………………………………………………………………
Merk en type taxameter : ……………………………………………………………………………………………………
Merk randapparatuur : ………………………………………………………………………………………………………
Type randapparatuur : ………………………………………………………………………………………………………
Merk printer : ……………………………………………………………………………………………………………………
Type printer : ……………………………………………………………………………………………………………………
Merk erkende keuringsinstelling : …………………………………………………………………………………………
Erkenningsnummer : …………………………………………………………………………………………………………
Toegankelijkheid voor rolstoel :

Voorzieningen :

□ lift

Wijze van ingebruikneming :

□ niet

□ manuele rolstoel

□ elektrische rolstoel

□ scooter

□ oprijplaat
□ eigendom

□ afbetaling

□ leasing

10. Is voertuig 3 uitgerust met radiotelefonie?
□

ja

□

nee
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11. Vul hieronder in welke tarieven u wilt hanteren?
Tarief

Omschrijving van de
dienstverlening

Bedrag
per rit
(EUR)

Kilometerprijs per
rit (EUR)

Wachtgeld
(EUR per uur)

Nachttarief

12. Vul hieronder het bedrag van het nachttarief in.
Het nachttarief geldt voor ritten tussen 22 uur en 6 uur.
……………………………………… EUR
13. Vul hieronder de forfaitaire tarieven in.
Controleer vooraf of uw taximeter die tarieven kan verwerken
Tarief

Omschrijving van de dienstverlening

Bedrag per rit (EUR)

14. Voeg de volgende bewijsstukken bij dit formulier.
Kruis aan welke bewijsstukken u met dit aanvraagformulier meestuurt.
□

Een kopie van uw identiteitskaart;

□

de statuten van de firma die gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad;

□

een bewijs van goed zedelijk gedrag van de exploitant dat hoogstens drie maanden
oud is;

□

een kopie van het inschrijvingsbewijs van het ondernemingsloket;

□

het getuigschrift van de opleiding ‘Basiskennis van het Bedrijfsbeheer’;

□

een attest van een kas voor zelfstandigen waaruit blijkt dat de exploitant zijn
bijdragen correct heeft betaald;
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□

een attest van de RSZ waaruit blijkt dat de exploitant zijn bijdragen correct heeft
betaald;

□

een fiscaal attest waaruit blijkt dat de exploitant zijn belastingplichten is
nagekomen;

□

de bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken
(aankoop-, leasing- of bestelbonnen);

□

een verklaring waarbij de exploitant zich verbindt tot mededeling van de identiteit
van de chauffeur(s) en een getuigschrift van goed gedrag en zeden voor elk van hen;

□

een kopie van het schouwingsbewijs van het voertuig;

□

het verzekeringsbewijs van het voertuig.

15. De gemeenteraad legt de volgende extra voorwaarden op:
nihil
16. Ondertekening.
Ik bevestig dat de gegevens in dit formulier correct zijn.
Plaats : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Datum : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening :

Voornaam en naam : …………………………………………………………………………………………………………
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