
Aanmeldingsformulier kandidaat-chauffeur – blz. 1 

Mobiliteitsbedrijf Stad Gent 
contactpersoon: 
Angelique Lammens: 09/266.28.33 
e-mail: mobiliteit.taxi@stad.gent  
 
 

 

Aanmeldingsformulier kandidaat-chauffeur 
 
Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier vraagt u een chauffeurspas aan in de zin van artikel 26 van het Stedelijk Reglement 
inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. 
 
Waar geeft u dit formulier af? 
U geeft dit formulier af:  Mobiliteitsbedrijf  
                                      Sint-Michielsplein 9      
                                      B-9000 Gent 
Of via 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 exploitant                  TAXI     VVB     COMBI 

    

Firmanaam   Straat 

    

Telefoon 1  Oproepnummer   Huisnummer  Bus  

         

Gsm  Fax   Postcode  Gemeente 

        

E-mailadres 

 

Ondernemingsnummer 

 
 

 
 

Gegevens van de kandidaat-chauffeur 

    

Naam en voornaam   Straat 

    

Geboortedatum  Rijksregisternummer   Huisnummer  Bus  

         

Geboorteplaats  Telefoon/gsm-nummer   Postcode  Gemeente 

        

E-mailadres 

 

 
 

Deze aanvraag betreft een : 

 Nieuwe aanvraag 
 Hernieuwing 
 Wijziging werkgever 

mailto:mobiliteit.taxi@stad.gent
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Af te geven bewijsstukken bij aanmelding bij het Mobiliteitsbedrijf 

 
 De identiteitskaart van de kandidaat-bestuurder 
 Rijbewijs met vermelding van de geldige medische schifting  
 Model 1 van maximum drie maanden oud  
 Dit ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier  
 
 

Ondertekening kandidaat-chauffeur 

 
Indien deze aanvraag geen betrekking heeft op de bestuurders, zaakvoerders of afgevaardigde beheerders, dan 
dient de exploitant de aanvraag mee te ondertekenen. 
 

Naam en voornaam 
kandidaat-chauffeur 
 

 

 
Datum 
 

 
 

 
Handtekening 
 

 

 
 

Ondertekening exploitant 

 
Ik bevestig dat de gegevens in dit formulier correct zijn en dat ik de bekwaamheid van de kandidaat-chauffeur heb 
beoordeeld volgens de bepalingen van het Stedelijk Reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren 
van voertuigen met bestuurder. 

 
Naam en firmanaam  
exploitant 
 

 

 
Datum 
 

 
 

 
Handtekening 
 

 

 
 
De exploitant is ertoe gehouden elke chauffeur – ongeacht in welke relatie deze staat ten opzichte van de 
exploitant en meer bepaald ook de exploitant-natuurlijk persoon of de bestuurders en de 
zaakvoerders/afgevaardigde beheerders van een exploitant-rechtspersoon – aan te melden bij het 
Mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent met een ingevuld aanmeldingsformulier. 
 
In geval de chauffeur de exploitant, die vermeld wordt op zijn chauffeurspas, verlaat, houdt de exploitant 
de chauffeurspas in en maakt ze binnen de vijf dagen over aan het Mobiliteitsbedrijf. 
 
Uw gegevens worden verwerkt en bewaard in informaticabestanden. U heeft het recht op inzage en 

verbetering van deze gegevens volgens de wet van 8/12/1992 voor de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer. 

 


