Aanvraag parkeerkaart autodelen
Verklaring op eer
Stad Leuven - afdeling Mobiliteit
Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven
autodelen@leuven.be

Verklaring op eer – Gegevens autodeelgroep

(in te vullen door alle leden van de autodeelgroep)

Ondergetekende begunstigden, verklaren op ……-…….-……......(dd-mm-jjjj) op eer:
• te beschikken over een lidmaatschap bij autodeelorganisatie CozyWheels;
• te beschikken over een permanent gebruiksrecht op de deelauto met nummerplaat …………………… door
opgenomen te zijn in de verzekeringspolis van het voertuig, ofwel als bestuurder van het voertuig, ofwel
door middel van een autodeelverzekeringspolis;
• te beschikken over een geldig rijbewijs van de desbetreffende klasse waar het deelvoertuig onder valt;
• de stad Leuven schriftelijk op de hoogte te stellen van elke wijziging met betrekking tot het deelvoertuig
(vb: wijziging of schrapping nummerplaat) of de autodeelgroep (vb: adreswijziging van één of meer leden,
toename of vermindering van het aantal leden aan de autodeelgroep, intrekking rijbewijs, …). Dit kan per
e-mail (autodelen@leuven.be) of per brief (Stad Leuven, afdeling Mobiliteit - Autodelen, Professor Van
Overstraetenplein 1, 3000 Leuven).
Voor- en achternaam

Rijksregisternummer

Handtekening

Nummerplaathouder
Autodeler 2
Autodeler 3
Autodeler 4
Autodeler 5
Autodeler 6
Autodeler 7
Autodeler 8
Autodeler 9
Autodeler 10
Autodeler 11
Autodeler 12
Autodeler 13
Autodeler 14
Autodeler 15

In het kader van onze wettelijke verplichting nemen we uw persoonsgegevens op in onze bestanden. Wij geven uw gegevens niet door aan derden en bewaren
ze niet langer dan nodig. U kan uw persoonsgegevens inkijken en verbeteren via www.leuven.be/persoonsgegevens. Meer informatie over het privacybeleid van
de stad Leuven vindt u op www.leuven.be/privacy.

Voor- en achternaam

Rijksregisternummer

Handtekening

Autodeler 16
Autodeler 17
Autodeler 18
Autodeler 19
Autodeler 20
Autodeler 21
Autodeler 22
Autodeler 23
Autodeler 24
Autodeler 25
Autodeler 26
Autodeler 27
Autodeler 28
Autodeler 29
Autodeler 30
Autodeler 31
Autodeler 32
Autodeler 33
Autodeler 34
Autodeler 35
Autodeler 36
Autodeler 37
Autodeler 38
Autodeler 39
Autodeler 40

In het kader van onze wettelijke verplichting nemen we uw persoonsgegevens op in onze bestanden. Wij geven uw gegevens niet door aan derden en bewaren
ze niet langer dan nodig. U kan uw persoonsgegevens inkijken en verbeteren via www.leuven.be/persoonsgegevens. Meer informatie over het privacybeleid van
de stad Leuven vindt u op www.leuven.be/privacy.

