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AANVRAAG TOELATING DOORGANG VOERTUIGEN 
 

Aanvrager: Naam van de aanvrager (persoonlijk voertuig) of naam van de onderneming 

(dienstvoertuig)………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Verzoekt om een toelating tot doorgang voor volgende zones, voor verkeer op eigen risico en met inachtneming 

van de geldende voorwaarden zoals vermeld op de achterzijde en die zowel de aanvrager als de bestuurder 

erkent te kennen, te hebben gelezen en te hebben goedgekeurd 

 

Zone:   Ringweg   Airside 

Periode:  van ………………………………….  tot …………………………………. 

Reden:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Voertuig:  Nummerplaat:  ………………………….. Merk & type: ……………………………………………….. 

 Dienstvoertuig 

Naam en adres onderneming die eigenaar of leasingnemer is (indien dit niet de 

aanvrager is): 

…………………….……………………………………………………………………………………………………… 

   Persoonlijk voertuig 

Naam en adres van de eigenaar of leasingnemer is (indien dit niet de aanvrager is): 

………………………………………………………….……………………………………………………………..…. 

   

Bestuurder: NAAM: 

GEBOORTEDATUM: 

ADRES: 

RIJBEWIJS:  TYPE:  DATUM: 

  Bestuurder is in het bezit van: 

 een luchthavenidentificatiebadge, met nummer  …………………… 

 een tijdelijk persoonlijk toegangsbewijs, met vervaldatum …………………… 

 een luchthavenrijbewijs, met nummer   …………………… 

 
AANDACHT: 

 Er kan slechts één aanvraag per formulier ingediend worden.  

 Bij ELKE aanvraag tot toelating voor AIRSIDE dient een fotokopie bijgevoegd te worden van het 
INSCHRIJVINGS- en VERZEKERINGSBEWIJS. 

 Voor aanvraag RINGWEG: geen extra voertuigdocumenten nodig – zie voorwaarden op keerzijde -. 
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Voorwaarden 
 
Op elke toelating tot het gebruik van een zone die niet voor het publiek toegankelijk is, gelden volgende voorwaarden: 
 
Zowel de aanvrager als de bestuurder: 
 

 Erkennen dat de ingevulde informatie correct en volledig is; 

 Aanvaarden dat Brussels Airport Company N.V., en al haar aangestelden niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor 
om het even welke schade, zowel direct als indirect, persoonlijk, lichamelijk, materieel, moreel, gevolgschade, … (niet-
limitatieve opsomming). 

 Erkennen dat de tijdelijk toelating door Brussels Airport Company N.V. geen enkele erkenning van om het even welke 
rechten ten voordele van de aanvrager, de toegelaten bestuurder of het toegelaten voertuig inhoudt; 

 Erkennen van deze toelating alleen en uitsluitend gebruik te maken indien strikt noodzakelijk en uitsluitend voor de 
doeleinden en binnen de grenzen waarvoor ze werd afgeleverd, gebruik te maken; 

 Aanvaarden dat het gebruik maken van deze toelating uitsluitend op eigen risico gebeurt en dat zij de volledige 
aansprakelijkheid dragen voor alle materiële,, morel, lichamelijke schade die hij/zij zowel direct als indirect aan Brussels 
Airport Company, de diverse gebruikers van de luchthaven of elke andere derde mocht toebrengen, op zich te nemen; 

 Verbinden er zich toe om alle signalen en aanwijzingen te eerbiedigen, de bevelen en richtlijnen gegeven door het 
bevoegde luchthavenpersoneel op te volgen en zich te onderwerpen aan alle formaliteiten en controlemaatregelen die 
door de inspectiedienst en de douane mochten worden opgelegd; 

 Verbinden zich ertoe alle vigerende regelgeving en wetgeving strikt te zullen naleven en aanvaarden dat enkel zij 
aansprakelijk zijn voor elke inbreuk en voor alle schade die voortvloeit uit niet conformiteit. Zij verbinden er zich ook toe 
te voldoen aan de vigerende regels en wetgeving, waaronder een geldige verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, een 
geldig inschrijvingsbewijs voor het betreffende voertuig,. Zij erkennen dat het voertuig waarvoor de toelating wordt 
gevraagd voldoet aan alle technische eisen en conform is aan onder andere het K.B. van 15 maart 1968 houdende het 
algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren 
moeten voldoen. Bij afwezigheid, verval of enige andere wijze van beëindiging van een dergelijke verzekering of 
inschrijving, of enige andere wettelijke opgelegde voorwaarde, erkent hij/zij uitdrukkelijk dat het verboden is om het 
voertuig te gebruiken op het terrein van de luchthaven, zowel op de publiek toegankelijke wegenissen als- op de ringweg 
en airside. 

 Badgegegevens kunnen gebruikt worden om de snelheid te bepalen in het kader van de trajectcontrole op de ringweg 
gelegen tussen wachtpost CANAC en Wachtpost 41. 

 De aanvrager erkent kennis te hebben genomen van de verkeersregels opgenomen in de brochure “verkeersregels 
Brussels Airport Company” en deze regelmatig opnieuw te zullen nalezen. Deze regels zijn te consulteren op 
www.bruveiligheid.be. 

 
 
Voor akkoord, 
Gelezen en goedgekeurd, 
 
De aanvrager,    Voor aannemingen,    De bestuurder, 
         Naam, handtekening opdrachtgever 
 
 
 
Datum aanvraag:……………… 
 
 

Dienstaantekeningen: 

 Aanvraag geweigerd     Aanvraag toegestaan 

Toegestane zones:  Ringweg      Airside      Tijdelijk      Niet ingeschreven voertuig 

Onder begeleiding van ……………………………………    Geldig tot ….. / ….. / 20….. 
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