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Aanvraag voor een werkplaatskaart voor de
DIGITALE TACHOGRAAF
DE

FR

NL

1. Taalkeuze van de houder van de kaart
2. Kruis hieronder het met uw aanvraag overeenstemmende vakje aan

2.1. Eerste aanvraag
2.2. Vernieuwing
2.3. Vervanging voor

In geval van vernieuwing of vervanging, het nummer van uw kaart:

 Beschadiging of slechte werking
van de kaart
 Wijziging van naam of voornaam
van de houder
 Wijziging van benaming van de
werkplaats
 Wijziging van adres van de
werkplaats

 Verlies of diefstal van de kaart

3. Coördinaten van de werkplaats (aanvrager)
3.1a Ondernemingsnummer

3.1b Vestigingsnummer (verplicht)

3.2 Benaming van de werkplaats

3.3 Gebruikelijke afkorting van de benaming van de werkplaats, in voorkomend geval

3.4 Erkenningsnummer van de werkplaats

De dienst Digitach van het ITLB, vzw verwerkt uw persoonsgegevens in
overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
Meer informatie hierover kan u vinden in onze privacyverklaring op onze website
www.digitach.be.
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3.5 Adres (straat, nummer en bus):

Postcode

Gemeente

3.6 Telefoonnummer

3.7 Faxnummer

3.8 E-mail

(Informatie voor het opvolgen van de status van de verwerking van uw aanvraag zal ook naar dit email adres worden verstuurd.)

4. Coördinaten van de houder
4.1 Rijksregisternummer

4.2

Mevr. / Juffr.

De heer

4.3 Naam

4.4 Voornaam

4.5 Geboortedatum (DD MM JJJJ)

4.6 Geboorteplaats
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4.7 Geboorteland

4.8 Adres van de houder (straat, nummer en bus)

Postcode

Gemeente

5. Attestaties
5.1 Van de houder
Ik verklaar op eer
- geen geldige werkplaatskaart te bezitten (behalve in geval van vernieuwing of omwisseling)
- geen andere aanvraag voor een werkplaatskaart te hebben ingediend noch bij een overheid van een ander land
- dat alle gegevens op dit aanvraagformulier mogen worden verwerkt in het kader van de aanvraagprocedure voor een
werkplaatskaart en de opvolging ervan
Handtekening van de houder
Datum (DD MM JJJJ)

5.2 Van de aanvrager
Ik, ondertekende (naam, voornaam) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

___________

vertegenwoordiger van de werkplaats bevestig hierbij dat de verklaringen waar en oprecht zijn.
Handtekening van de verantwoordelijke
Datum (DD MM JJJJ)
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6. Facturatie-adres (in voorkomend geval)
6.1 Ondernemingsnummer

Referentie bestelbon of PO-nummer (optioneel)

6.2 Adres (Straat, nummer, bus)

Postcode

Gemeente

Land

7. Gelieve factuur te verzenden

(aankruisen wat gewenst is - beide zijn tegelijk mogelijk)

7.1. Per post naar het facturatieadres
7.2. Per email naar onderstaand adres
Email adres: (enkel invullen indien verschillend van 3.8)

8. Spoedzending (optioneel)
8.1. Gelieve de kaart en pin code via een spoedzending op te sturen (modaliteiten en meerprijs zie website)

