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Aanvraag tot machtiging voor de  
tijdelijke vervanging van een voertuig 

Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier vraagt u een machtiging aan om een voertuig, dat u voor uw exploitatie gebruikt, 
tijdelijk 
(max. drie maand) te vervangen. 

Hoe stuurt u dit formulier op? 

Stuur dit formulier aangetekend aan het college van burgemeester en schepenen van Gent.  

        College van burgemeester en schepenen 
        Mobiliteitsbedrijf Stad Gent 
        t.a.v. Lammens Angelique 
        Botermarkt 1 
        9000 Gent 
U kunt het formulier ook tegen ontvangstbewijs en op afspraak afgeven aan het loket van het 
Mobiliteitsbedrijf. 
        Mobiliteitsbedrijf Stad Gent 
        Sint-Michielsplein 9 
        9000 Gent 
Of per mail naar: mobiliteit.taxi@stad.gent  
 
Openingsuren: maandag van 9u tot 12u30, dinsdag van 9u tot 12u30 en op afspraak van 16u30 
tot 19u, woensdag van 9u tot 12u30 en van 14u tot 16u, donderdag gesloten en vrijdag van 9u 
tot 12u30. 
 
Vul hierna in met drukletters. 

Gegevens van de aanvrager 
 

ondernemingsnummer         .       .        

 
exploitant       

voor- en achternaam zaakvoerder       

adres van de woonplaats of 
maatschappelijke zetel 

      

telefoonnummer       

faxnummer       

e-mailadres       

 

Gegevens van het te vervangen voertuig 
 

Kruis aan voor welk voertuig u een machtiging aanvraagt 
 

  Het taxivoertuig met identificatienummer  

  Het verhuurvoertuig met herkenningsnummer  

  Het reservevoertuig  
 

Kruis aan om welke reden het voertuig tijdelijk niet beschikbaar is 
 

  Wegens een ongeval 
  Voeg bij deze aanvraag het attest van de garage waar het voertuig zich bevindt en vermeld de omvang 

van de schade. 
 

  Wegens een ernstig technisch defect 
  Voeg bij deze aanvraag het attest van de garage waar het voertuig zich bevindt en vermeld de omvang 

van de schade. 
 

  Wegens brand 
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  Voeg bij deze aanvraag het attest van de garage waar het voertuig zich bevindt en vermeld de omvang 
van de schade. 

 

  Wegens diefstal 
  Voeg bij deze aanvraag het attest van diefstal dat door de politie wordt afgeleverd. 

 

Gegevens van de verhuurder van het vervangingsvoertuig  
 

Firmanaam   Straat 

    
Telefoon 1  Telefoon 2   Huisnr.  Busnr.  

         
Gsm  E-mailadres   Postcode  Gemeente 

        
 

Periode waarin het vervangingsvoertuig zal ingezet worden 
(max drie maand) 

 

 

Van         (dag/maand/jaar) 
 

Tot         (dag/maand/jaar) 

 
 

Gegevens van het vervangingsvoertuig 
 

 
 

Vul hieronder de gegevens van het voertuig 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       

      

 
Wilt u voor dit voertuig gebruikmaken van de taxistandplaatsen in de gemeente op de openbare weg of op 
een voor het publiek toegankelijke privéweg? 

 
 ja   nee  

 
 

Is dit voertuig uitgerust met radiotelefonie? 

 
 ja   nee  
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Bij te voegen bewijsstukken 
 

1. Bij een ongeval, ernstig technisch defect of brand: het attest van de garage waar het voertuig 
zich bevindt met vermelding van de omvang van de schade. 

2. Bij diefstal: het attest van diefstal dat door de politie wordt afgeleverd. 
3. Een bewijs, afgeleverd door een door de Koning erkende verzekeringsmaatschappij, waaruit 

blijkt dat het vervangingsvoertuig verzekerd is als taxi. 
4. Voor de taxi-voertuigen :   

a. een bewijs afgeleverd door een door de wetgever erkende maatschappij, dat het 
voertuig is uitgerust met een wettelijke taxameter, printer en de randapparatuur. 

b. een bewijs dat het voertuig werd uitgerust met een alarminstallatie  conform artikel 32 
van het stedelijk reglement. 

c. de originele prints van de dienststaat, het vervoersbewijs van een testrit en het 
controlerapport 

d. een kopie van het testrapport van de taxameter 
 

 
 
 

Ondertekening 
 
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. 
 

 Plaats  
   

 Datum  
   

 
 
Handtekening 

 
 

   

 Naam en voornaam  
 


