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Bijlage 3 

 

 

 

0000 
TAXI 

(NAAMGEMEENTE)*

(Taxistandplaats openbare weg)* 
Exploitant: 

(Naam of benaming)* 

(Adres)* 
(ondernemingsnummer) 
 

Handtekening                                  Droogstempel 

gemachtigde                                    gemeente 

ambtenaar 

Datum 

Voertuig: 
Merk /Type/Bouwjaar: ……………./…………./….. 

Kleur:  ……………….. 

Chassisnr.: …………………………………………. 

Nummerplaat.:……………………………………… 
 

Vergunning voor taxidienst: 
Geldig van …/…/….. tot en met …/…/……. 

Standplaatsen op privégrond: (nee)*  

- (adres 1)* 

- (adres 2)* 

Gebruik radiotelefonie: (nee)* 

 

Tarieven:  

Dienst, btw en fooi zijn inbegrepen in de prijs. 

Het nachttarief (van 22 uur tot en met 6 uur) 

geldt alleen als het expliciet vermeld is. 

A: …………………………………..……….….. = 

opnemingsbedrag: €…,..   + kilometerprijs: € …,… 

/km + wachtgeld:  €…,..  /uur 

B: ………………………………………………. = 

opnemingsbedrag: €…,..   + kilometerprijs: € …,… 

/km + wachtgeld:  €…,..  /uur 

 

C: …………………………………………….… = 

opnemingsbedrag: €…,..   + kilometerprijs: € …,… /km 

+ wachtgeld:  €…,..  /uur 

D: .……………………….………..……………. = 

opnemingsbedrag: €…,..   + kilometerprijs: € …,… /km 

+ wachtgeld:  €…,..  /uur 

E: ………………………………………………… =  

opnemingsbedrag: €…,..   + kilometerprijs: € …,… /km 

+ wachtgeld:  €…,..  

F: ……………………………………………….… =  

opnemingsbedrag: €…,..   + kilometerprijs: € …,… /km 

+ wachtgeld:  €…,..  /uur 
 

G: Omschrijving forfaitair tarief   =  € …,.. 
 

H: Omschrijving forfaitair tarief   =  € …,.. 
 

I:  Omschrijving forfaitair tarief   =  € …,.. 
 

J: Omschrijving forfaitair tarief   =  € …,.. 
 

K: Omschrijving forfaitair tarief   =  € …,.. 
 

L: Omschrijving forfaitair tarief   =  € …,.. 

 
 

Als niet alle tarieven op deze kaart kunnen worden vermeld, mag de kaart worden verbreed, maar niet verhoogd of verkleind. 

 * : de tekst tussen haakjes kan eventueel worden aangepast of weggelaten. 

Model geplastificeerde taxikaart 
(in het voertuig, onderaan rechts op de achterruit) 
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Taxi met 

Identificatienummer 

(0000)* 
De vergunning is afgeleverd door 

de gemeente  

(naam)* 
 

aan de exploitant 

(naam of benaming, 

adres, telefoon, 

ondernemingsnummer)* 
 

 

Handtekening                                 Droogstempel 

gemachtigde                                   gemeente 

ambtenaar  

+ datum 

Tarieven: 

 

Dienst, btw en fooi zijn inbegrepen in de prijs.  Het 

nachttarief (van 22 uur tot en met 6 uur) geldt alleen 

als het expliciet vermeld is. 
 

 

A: …………………………………..……….….. = 

opnemingsbedrag: €…,..   + kilometerprijs: € …,… /km 

+ wachtgeld:  €…,..  /uur 

B: ………………………………………………. = 

opnemingsbedrag: €…,..   + kilometerprijs: € …,… /km 

+ wachtgeld:  €…,..  /uur 

C: …………………………………………….… = 

opnemingsbedrag: €…,..   + kilometerprijs: € …,… /km 

+ wachtgeld:  €…,..  /uur 

D: .……………………….………..……………. = 

opnemingsbedrag: €…,..   + kilometerprijs: € …,… /km 

+ wachtgeld:  €…,..  /uur 

E: ………………………………………………… =  

opnemingsbedrag: €…,..   + kilometerprijs: € …,… /km 

+ wachtgeld:  €…,..  

 

  

 

F: ……………………………………………….… =  

opnemingsbedrag: €…,..   + kilometerprijs: € …,… /km 

+ wachtgeld:  €…,..  /uur  

 

G: Omschrijving forfaitair tarief   =  € …,.. 

 

H: (Omschrijving forfaitair tarief)  =  € …,.. 

 

I:  (Omschrijving forfaitair tarief )  =  € …,.. 

 

J: (Omschrijving forfaitair tarief)  =   € …,.. 

 

K: (Omschrijving forfaitair tarief)  =  € …,.. 

 

L: (Omschrijving forfaitair tarief)  =  € …,.. 

 

  

 

Klachten: bel de lokale politie op tel.  ... - …………. 
 

Model geplastificeerde taxikaart in het  voertuig 

(rugleuning voorste passagierszetel)  

 

Deze kaart mag worden verbreed en verhoogd, maar niet verkleind. 

 

* : de tekst tussen haakjes kan eventueel worden aangepast of weggelaten. 
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Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van  ...-…-… tot wijziging 

van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten 

voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. 

 

 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

 

 

 

 

 

 

 

Kris PEETERS 

 

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilde CREVITS 

 


