
Bijlage 4 : modelformulier Aanvraag voor het toepassen van commerciële kortingen 

 

 Gegevens van de aanvrager 

 
1 Vul hieronder de gegevens van de zaakvoerder en van de firma in. 

 ondernemingsnummer       

 exploitant       

 voor- en naam zaakvoerder       

 adres van de woonplaats of 
maatschappelijke zetel 

      

 telefoonnummer       

 faxnummer       

 e-mailadres       

 
2 Vul in de bijlage bij dit formulier de gewenste commerciële kortingen in. 

 

 Ondertekening 

 3 Vul de onderstaande verklaring in. 

 Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier en de bijlagen naar waarheid zijn ingevuld. 

 plaats        

 
 datum  dag     maand     jaar          

 
 handtekening 

 

  

      

 
 

 Aanvraag voor het toepassen van 
commerciële kortingen  

MOW-02-070601 

  
College van burgemeester en schepenen 
[Straat 00, 0000 GEMEENTE 
Tel. 00 000 00 00 – Fax 00 000 00 00 
E-mail: ] 
 

[WAPEN VAN DE GEMEENTE] 

 Waarvoor dient dit formulier? 

Dit formulier gebruikt u om het toepassen van de commerciële kortingen aan te vragen. Onder commerciële kortingen 
wordt verstaan: kortingen onder de vorm van een forfait die een taxi-exploitant facultatief toepast op de door de gemeente 
vergunde tarieven voor bepaalde klanten en voor een vooraf bepaald traject, na goedkeuring door de gemeente. 

De commerciële kortingen worden uitsluitend verwerkt met de taxameter of de randapparatuur. 

Hoe stuurt u dit formulier op? 

Stuur dit formulier aangetekend aan het college van burgemeester en schepenen van [naam gemeente]. U kunt het 
formulier ook tegen ontvangstbewijs afgeven aan het loket van de gemeente. 
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 Toegestane commerciële kortingen - 
bijlage bij de aanvraag voor het toepassen 
van commerciële kortingen 

AFDELINGSCODE-01-JJMMDD 

  In te vullen door de  
behandelende afdeling 

geldigheidsduur 
 
[stempel van de gemeente] 

 

van       tot en met       

  

 

 Gegevens van de exploitant 

 
 naam       

 ondernemingsnummer        

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

 telefoonnummer        

 faxnummer        

 e-mailadres       

 

 Gegevens van de klant 

 
 voor- en achternaam of  

benaming van de klant 

      

 voor- en achternaam van de overige 
begunstigden  

-       

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

 e-mailadres       

 

 Identificatienummers van de taxi's 

 
 taxi       taxi       taxi       taxi       taxi       taxi       

 taxi       taxi       taxi       taxi       taxi       taxi       

 taxi       taxi       taxi       taxi       taxi       taxi       
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[stempel van de gemeente] 
 

 

 Toegestane commerciële kortingen 

 
 vertrekpunt (straat en nummer, 
postnummer en gemeente, land) 

 aankomstpunt ((straat en nummer, 
postnummer en gemeente, land) 

 prijs (inclusief 
btw) 

                     euro 

                     euro 

                     euro 

                     euro 

                     euro 

                     euro 

                     euro 

                     euro 

                     euro 

                     euro 

                     euro 

                     euro 

                     euro 

                     euro 

                     euro 

                     euro 

                     euro 

                     euro 

                     euro 

                     euro 

                     euro 

                     euro 

                     euro 

                     euro 

                     euro 

                     euro 

                     euro 

                     euro 

                     euro 
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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 
 


