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voor het internationale goederenvervoer over de weg voor rekening van derden

Deze vergunning machtigt Ij) --

//.],

tot het verrichten, over alle verkeersverbindingen op het grondgebied van de Gemeenschap, van internationaal goede
renvervoer over de weg voor rekening van derden als omschreven in Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees
Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor
internationaal goederenvervoer over de weg en volgens de algemene voorwaarden van deze vergunning.

Deze vergunning is geldig van 10-11-2021 tot 09-11-2026
Afgegeven te Brussel op 19-10-2021
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Vervoer te Land
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Lentakkerstraat 20

9880 Aalter

Bijzondere opmerkingen: Origineel te bewaren in de vestiging van de onderneming.

De Minister,
In opdracht,



ALGEMENE BEPALINGEN

Deze vergunning wordt afgegeven uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1072/2009.

Deze vergunning machtigt tot het verrichten, over alle verkeersverbindingen op het grondgebied van de Gemeenschap, en
eventueel op de in deze vergunning gestelde voorwaarden, van internationaal goederenvervoer over de weg voor rekening
van derden:

- waarvan het punt van vertrek en het punt van aankomst in twee verschillende lidstaten zijn gelegen, met of zonder
doorvoer via één of meer lidstaten of derde landen,

- van een lidstaat naar een derde land en omgekeerd, met of zonder doorvoer via één of meer lidstaten of derde landen,

- tussen derde landen met doorvoer via het grondgebied van één of meer lidstaten,
alsmede lege ritten in verband met dit vervoer.

In geval van vervoer van een lidstaat naar een derde land of omgekeerd, is deze vergunning geldig voor het op het
grondgebied van de Gemeenschap afgelegde traject. Zij is pas geldig in de lidstaat waar wordt geladen en gelost zodra
de daartoe vereiste overeenkomst tussen de Gemeenschap en het betrokken derde land overeenkomstig Verordening (EG)
nr. 1072/2009 is gesloten.

De vergunning is persoonlijk en mag niet aan een derde worden overgedragen.

De vergunning kan door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van afgifte worden ingetrokken, met name wanneer de
houder.

- niet aan alle voorwaarden heeft voldaan waaraan het gebruik van de vergunning was onderworpen,

- onjuiste inlichtingen heeft verstrekt met betrekking tot de gegevens die noodzakelijk waren voor de afgifte of verlenging
van de vergunning.

Het origineel van de vergunning moet door de vervoerondernerning worden bewaard.

Een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van de vergunning moet zich in het voertuig bevinden’. In het geval van een
samenstel van voertuigen moet het het trekkende voertuig vergezellen. De vergunning dekt het samenstel van voertuigen,
ook als de aanhanger of oplegger niet op naam van de houder van de vergunning is geregistreerd of toegelaten tot het
verkeer of indien deze is geregistreerd of toegelaten tot het verkeer in een andere staat.

De vergunning moet op verzoek van iedere met de controle belaste persoon worden getoond.

De houder is verplicht op het grondgebied van elke lidstaat de aldaar geldende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen,
met name op het gebied van vervoer en verkeer, in acht te nemen.

(‘) Onder voertuig’ dient te worden verstaan een in een lidstaat geregistreerd motorvoertuig of een sarnenstel van voertuigen waarvan ten minste het
trekkende voertuig in een lidstaat is geregistreerd. dat uitsluitend wordt gebruikt voor het vervoer van goederen.


