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Meer info Postadres Persoonlijk afgeven 
Gentinfo tel. 09 210 10 10 
sociale.premies@stad.gent 

t.a.v. Dienst Regie 
Samenleven en Welzijn 
Botermarkt 1 
9000 Gent 

Gentinfo-Punt, Woodrow Wilsonplein 
1, 9000 Gent en de dienstencentra. 
Openingsuren en bereikbaarheid 
vindt u op www.stad.gent.  
 

 Belangrijke informatie voor de aanvrager 
 

  Dit formulier is geldig sinds 1 januari 2016 

Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier kan een persoon een kaart voor het gebruik van taxicheques aanvragen. De 
persoon kan omwille van een beperking of andere lichamelijke oorzaak niet alleen gebruik maken 
van het openbaar vervoer, en heeft een beperkt leefbudget. De voorwaarden vindt u in het 
Reglement voor het toekennen van taxicheques voor individueel vervoer aan minder mobiele 
personen met een beperkt leefbudget. U vindt het op www.stad.gent of kunt het opvragen bij de 
hoger vermelde stadsdiensten. 

Aan wie bezorgt u dit formulier? 
U kunt deze aanvraag opsturen of persoonlijk afgeven in een dienstencentrum. U vindt het 
dichtstbijzijnde dienstencentrum op stad.gent/openingsuren-adressen/dienstencentra. Het 
postadres vindt u hierboven. 

Wat hebt u nodig om dit formulier in te vullen? 
 verplichte bijlagen (zie p. 2) 

1. Vul de onderstaande verklaring in. 

Ik verklaar hierbij dat de volgende persoon: 

 
wegens een fysieke, verstandelijke of visuele (permanente of tijdelijke) beperking of bijvoorbeeld 
autismespectrumstoornissen, hoog sensitiviteit, niet-aangeboren hersenletsel of dementie geen 
beroep kan doen op het openbaar vervoer of tijdelijk geen wagen kan besturen: 
 
 ☐ voor een periode van onbepaalde duur. 
 
 

☐ van         /       /       tot       /       /       

 
 

In te vullen door de dokter 

 voornaam:   

 achternaam:   

Aanvraag van een kaart voor het gebruik 
van taxicheques voor individueel 
vervoer van minder mobiele personen 
met een beperkt leefbudget 
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 De stempel van de dokter:        

 
 

 
 Datum:  Handtekening van de dokter: 

       /       /        

   

  

2. Vul in hoe we u indien nodig kunnen bereiken. 

 

3. Voeg de onderstaande bijlagen bij dit formulier.  

 ☐ Een kopie van de voor- en achterkant van de identiteitskaart van de aanvrager. 
 ☐ Een pasfoto van de aanvrager. 

 ☐ Een bewijs van inkomen van de aanvrager: 
- ofwel een kopie van het laatste aanslagbiljet van de personenbelasting, 
- ofwel een attest (met datum erop) van de mutualiteit dat aantoont dat de aanvrager 

het statuut van verhoogde tegemoetkoming heeft, 
- ofwel een attest (met datum erop) van collectieve schuldenregeling, budgetbeheer of 

budgetbegeleiding.  
  

In te vullen door de aanvrager 

 Persoonlijke informatie 

 straat en nummer/bus:        

 postcode en gemeente:        

 telefoon of gsm:        

 e-mailadres :        

 Verplichte bijlagen 
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4. Vul de onderstaande verklaring in. 

Ik heb alle gegevens volledig en correct ingevuld. 
 
 Datum:  Handtekening: 

       /       /        

   

 
De persoonsgegevens die u ons geeft, komen in een bestand dat de Stad Gent beheert en verwerkt. Dat gebeurt in 
overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U hebt het recht 
om uw gegevens in te zien en om ze kosteloos te laten verbeteren of schrappen door te mailen naar 
gentinfo@stad.gent. We zullen uw gegevens enkel gebruiken voor de stedelijke dienstverlening. 

 
De dienst controleert de gegevens op deze aanvraag. Als alles in orde is, ontvangt de gebruiker 
onmiddellijk een gebruikerskaart waarmee men al direct aan het loket taxicheques kan aankopen.  
 
(einde formulier) 
 

 

 

 Ondertekening 

 Hoe gaat het nu verder met dit formulier? 


