
 1

 
 

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

Stad Ronse 
Grote Markt 12, 9600 RONSE 
Tel. 055/232776 - Fax 055/232 718 
E-mail: economie@ronse.be 

 

  
 

 
Hoe stuurt u dit formulier op? 
Stuur dit formulier aangetekend aan het college van burgemeester en schepenen van …………(naam 
gemeente). 
 

 Gegevens van de aanvrager 
 
1 Vul de onderstaande gegevens in. 
 

voornaam en naam 
zaakvoerder van de firma 

ondernemingsnummer 
woonplaats of maatschappelijke zetel 

adres exploitatiezetel 
straat en nummer 

postnummer en gemeente 
telefoonnummer 

fax 
e-mail 

adres garages 
straat en nummer 

postnummer en gemeente 

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

 
2 Kruis aan waarvoor u een vergunning aanvraagt.  

U mag meer dan één vakje aankruisen. 
 voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Geef aan 

hoeveel verhuurvoertuigen: ………  
 om taxivoertuigen met identificatienummers (…., …., …., …., ….) te mogen inzetten als 

verhuurvoertuig met bestuurder. Geef aan hoeveel voertuigen: …… 
 om het aantal verhuurvoertuigen met bestuurder te verhogen. Geef aan hoeveel extra 

verhuurvoertuigen: ……..  
 om het aantal verhuurvoertuigen met bestuurder te verminderen. Geef aan hoeveel 

verhuurvoertuigen minder: …….. 
 om een tariefwijziging door te voeren 
 andere reden, namelijk: ……………… 
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 Gegevens van de voertuigen 

 
3 Hoeveel voertuigen wilt u inzetten als verhuurvoertuig met bestuurder? 

…………. voertuigen. 
Vul hieronder de gegevens in van elk voertuig dat u wilt inzetten. Als u meer dan vier 
voertuigen wilt inzetten, voegt u de gegevens van de andere voertuigen toe op een apart blad. 

 
Gegevens van voertuig 1  
 
4 Vul hieronder de gegevens van voertuig 1 in. 
 

merk en type  
kleur  

bouwjaar  
jaar eerste ingebruikneming  

nummerplaat  
chassisnummer  

wijze van ingebruikneming  eigendom  afbetaling  leasing 
 
5 Welk tarief wilt u voor voertuig 1 hanteren? 
 

basistarief ……..,.. euro voor de eerste drie uur 
extra uurtarief  ……..,.. euro per uur 

andere tarieven ……..,.. euro 
 
Gegevens van voertuig 2 
 
6 Vul hieronder de gegevens van voertuig 2 in. 
 

merk en type  
kleur  

bouwjaar  
jaar eerste ingebruikneming  

nummerplaat  
chassisnummer  

wijze van ingebruikneming  eigendom  afbetaling  leasing 
 
7 Welk tarief wilt u voor voertuig 2 hanteren? 
 

basistarief ……..,.. euro voor de eerste drie uur 
extra uurtarief  ……..,.. euro per uur 

andere tarieven ……..,.. euro 
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Gegevens van voertuig 3 
 
8 Vul hieronder de gegevens van voertuig 3 in. 
 

merk en type  
kleur  

bouwjaar  
jaar eerste ingebruikneming  

nummerplaat  
chassisnummer  

wijze van ingebruikneming  eigendom  afbetaling  leasing 
 
 
9 Welk tarief wilt u voor voertuig 3 hanteren? 
 

basistarief ……..,.. euro voor de eerste drie uur 
extra uurtarief  ……..,.. euro per uur 

andere tarieven ……..,.. euro 
 
Gegevens van voertuig 4 
 
10 Vul hieronder de gegevens van voertuig 4 in. 
 

merk en type  
kleur  

bouwjaar  
jaar eerste ingebruikneming  

nummerplaat  
chassisnummer  

wijze van ingebruikneming  eigendom  afbetaling  leasing 
 
 
11 Welk tarief wilt u voor voertuig 4 hanteren? 
 

basistarief ……..,.. euro voor de eerste drie uur 
extra uurtarief  ……..,.. euro per uur 

andere tarieven ……..,.. euro 
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 Bij te voegen bewijsstukken 
 
12 Voeg de volgende bewijsstukken bij dit formulier. 

Kruis aan welke bewijsstukken u meestuurt. 
 een kopie van uw identiteitskaart 
 de statuten van de firma die bij de handelsrechtbank is geregistreerd of een afschrift van het 

Belgisch Staatsblad 
 een bewijs van goed zedelijk gedrag van de exploitant dat hoogstens drie maanden oud is 
 een attest van een kas voor zelfstandigen waaruit blijkt dat de exploitant zijn bijdragen correct 

heeft betaald 
 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 kopie van rijbewijs met medische schifting. 
 
13 De gemeenteraad legt de volgende extra voorwaarden op:  

De vergunning en het inzetten van het taxivoertuig als verhuurvoertuig met bestuurder geven aanleiding tot 
het innen van een belasting als bepaald in § 1, § 3,  
§ 4 en §5  van het artikel 49 van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het 
personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (  voor 2008 bedraagt 
deze belasting: 287.19 euro). 
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 Ondertekening 
 
Ik bevestig dat de gegevens in dit formulier correct zijn. 
 

plaats   ………………………………………. 
datum  dag ∟∟ maand ∟∟ jaar ∟∟∟∟ 

handtekening   
 
 
 ………………………………………. 

Voornaam en naam   ………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


