
Gemeente Willebroek:
Reglement betreffende de verkoop van voertuigen die niet langer gebruikt worden
door de gemeente WillebÍoek.

Artikel í. De verkoop.

De Gemeente start de procedure van verkoop van niet langer in gebruik zijnde voertuigen.
De voertuigen hebben geen geldige keuring meer, de keuring dieát gedaaá te worden àoor de koper. De
koper neemt het voertuig over in de staat waarin het zich bevindt en waarvan hijlzrlzich heeft vergewist.
Het nÍet verkrijgen van een geldige keuring is geen reden tot annulering van de veikoop
Sommige wagens hebben ook geen documenten meer omdat het in beslag genomen voertuigen zijn.

AÉikel 2. Aankondigingsbericht.

De verkoop wordt ten vroegste twee weken voor de datum van de bezichtiging
aangekondigd op de website van de gemeente Willebroek, en in de mate van het
mogelijke, op de infoborden en in het gemeentelijk magazine.
Dit bericht zal de volgende gegevens bevatten :

-de tentoongestelde voertu igen;
-de plaats en de data van de tentoonstellingsdagen evenals de bezoekuren;
-de laatste dag waarop de biedingen dienen toe te komen bij de dienst facility;

Artikel 3. Bezoekdagen.

2 bezoekdagen zullen georganiseerd worden om geïnteresseerden de kans te geven
de te verkopen voertuigen te bezichtigen:

dinsdag í 6 februari 2021 en woensd ag 17 februari 2021 telkens van 8u tot 16u

Artikel 4. Bieding/ toekenning.

De geihteresseerde stuurt onder gesloten omslag een bod op voor het goed of de goederen naar zijn
keuze op het daartoe ter beschikking gestelde biedingsblad. Dit bod dient ten laatlte op 26 Íebriàri 2021
op de dienst facility van de gemeente, pastorijstraat 1 te 2830 Willenbroek toe te komen.

Het College van Burgemeester en Schepenen kent in een zitting volgend op de laatste dag
van de biedingen het goed in kwestie toe aan de meest biedende.

!n geval van een gelijk bod zal er per loting tussen de tweede hoogste biedingen
bepaald worden wie de verkrijger van voertuig is.

Artikel 5. Betaling.

Het College van Burgemeester en Schepenen deelt de meest biedende mee dat het voertuig hem wordt
toegewezen op voorwaarde van betaling van de som vermeld in het bod op rekeningnummer
BE07 0910 001 2 0166 binnen de vijftien dagen na de toewijzing.
lndien de Gemeente binnen deze periode geen betaling ontvangen heeft zal het voertuig automatisch en
zonder venrvittiging worden toegekend aan diegene die het tweede hoogste bod heeft uiÍgebracht onder
vooruvaarde van betaling aan de Gemeente van de som vermeld in het bod binnen dezelide termijn.
lndien de persoon met het tweede hoogste bod niet betaald heeft binnen de vermelde termijn
zal het goed weer te koop worden gesteld.



AÉikel 6. ln bezit neming.

Na betaling neemt de koper contact op met de gemeentelijke werkplaats om een dag te bepalen waarop
het voertuig kan worden afgehaald. Dit dient te gebeuren binnen de 14 dagen na de toewijzing. Het laden
en transporteren gebeurt op kosten en op risico van de koper.
De eigenaar zal itch aandienen bij voorrnelde dienst met het bewijs van betaling, de dienst maakt een
kopie van dit betalingsbew'rjs. De eigenaar tekent deze kopie voor ontvangst van het voertuig en voor
aanvaarding van het goed in de staat waarin het zich bevindt.

artirel 7.Yaria.

De niet verkochte roerende goederen zullen bewaard worden op de gemeentelijke werkplaats tot de
volgende openbare verkoping of, op tot ze bij beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen,
een andere bestemming krijgen.



Bod voor de aankoop van een te koop gesterd voertuig voertuig

Belangriik: dit formutier dient vottedig te worden ingevutd en ondertekend door de inschrijver.

Natuurliike persoon
Ondergetekende (naam en voornaam):
Hoedanigheid of beroep:
Nationaliteit:
Rijksregisternummer:
Woonplaats (volledio adres):

Telefoon:
GSM:
Fax:
E-mail:
Contáctpersoon:

Ofwel(1)

Rechtspersoon
De vennootschap (benaming, rechtsvorm):
ondernemingsnummer:
met zetel te (vollediq adres):

Telefoon:
GSM:
Fax:
E-mail:
Contactpersoon:

vertegenwoordigd door de ondergetekende(n):
(De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid blijkt of eengewaarmerkt afschrift_van h.un volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot een venrijzing naar het nr. van de bijlagevan het Belgisch staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt.)

Perceel I "Volvo veegwagen W2EE00A768432495(0í),'

tegeride som van:

in cijfers in euro

in letters in euro

Perceel 2 "Ford Transit Jumbo WFOLXXTTFLSCOG160(01)"

tegen de som van:

in cijfers in euro

in letters in euro



Percee| 3 " Ford Galaxy WF0MXXGBWMTTil72O(01) "

tegen de som van:

in cijfers in euro

in letters in euro

Perceel.4 'fTorg grasmaaier 230000150 "

tegen de som van:

in cijfers in euro

in letters in euro

Perceel 5 "ISEKI SF370000í75(0í )',

tegen de som van:

in cijfers in euro

in letters in euro

Perceel 6 "Gesloten aanhangwagen TWINS - LenaeÉs-Blommaerts "

tegen de som van:

in cijfers in euro

in letters in euro



Perceel 7 "Chevrolet Van SLX Series íGBFGíSR6Ví023í62',

tegen de som van:

in cijfers in euro

in letters in euro
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B. Qqtum 1'sle inschÍijving

17109t20A7

1.1. Status en uitgiftedatum: Origineet van lOtOSlZOl2

Afzender: DIV City Atrium -

B"í, Bouwjaar , L Dalum laatst€ lnschrljvingr.lr 10/0912012 I

l!

ffid

Qecs€JL 3

C.4. c) Dit certificaat is geen eigendomsbewijs'van het voeÉuig
C.9. 

.ldentificatie 
houder: 200íA1HZS7 KBO nr van houder: 020250í í í 3

2.1. Nationaal codenummer verzekeringsmaatschappij: 00íg6
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C. ldentificatie van de houder
Cl.1. + C1.2. Naam
Gemeente Willebroek GEMEENTE

C.1.3. Adres
August Van Landeghemstraat 99-í

2E30 Willebroek

van nen

I4621553,|



EUROPESE UNIE
UNION EUROPEENNE
EuHoPArscHE uNtoN

De bestuurder moet steeds het
kentekenbewijs van het voerluig kunnen
voorleggen. Verandert het voertuig van
houder, dan b'lijft het kentekenbew'rjs bij

het voertuig behoren.
lnzake douane-aangelegenheden geldt dit

bewijs overeenkomslig de voonaraarden
die in de douanereglementering zijn

bepaald.

tóog€Blanó massa
F2 m6limalÊ aulorisóá du vénlculè eh 6n Belgiquo

'\*

Le conductêuÍ doit toujours être en
mesure de présenter le certiÍicat

d'immatriculation du véhicule. Lorsque
le véhicule change de titulaire, le
certificat d'immatriculation doit

accompagner le véhicule. Le présent
certifical est valable en matière de

douane sous les conditions prévues par
la réglementation douanière.

HNIQUE
TECHNISCHE DAÏEN

KONINKRIJK BELGIE
ROYAUME"OE EELCIQUE
KÓNIGREIGH BELGIEN

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Ser.vièe public Fédéral Mobilité etTransports

Fóderaler Offentlicher Dienst Mobilitát und Transportwesen

KENTEKENBEWIJS
CE RTIFICAT D' IM MATRICU LATION
ZU TASSU NGSB ESCH EI N IG U NG

Registration cêrtificate, Permiso de circulación, Osvédóeni o registraci,
Registreringsattest, Registreerimistunnistus, Carta di circohzlone,

TransportlÍdzekja_re$istrácijas apliectba,_Registracijos liudijimas, Forgalmi engedély,
certihkat ta' Re$istrazzjoni, Dowód Rejestracyjny, certificado dé matrícila,

Certificat de lnmatriculare, Osvedëenie o evidencii, prometno dovoljenje,
Rekisteróintitodistus, Registrerin gsbeviset, Teastas Cláraithe,

A6ero rurÀo<popiog/flroronoulrrrcó Eyypqgiq, CbugereÀctbo 3a pervrqtpaqran

N26 0 59 77 43

Der FahÍzêugfilhrer muB jederzeit die
Zulassungsbescheinigung des
Fahrzeugs vorzeigen konnen.

Wechselt das Fahrzeug den Halter,
so gehórt die Zulassungsbescheinigung

nach wie voÍ zum Fahrzeug.
Dieser Schein íst in Zollangelegenheiten

unter den in den Zollvorschriften
vorgesehenen Bedingungen gilltig.

rec x rrl SbH È r<e rrt lrr'r nxÈi,r vnsnlÊ$ter-ó óóo É- o È reu ái r.rê 

-CAHACTERISTIQUES TECHNIQUES CONSTATEES PAR LE CONTROLE TEC
DER

I
I
I

!

l rk cont(ole
lo'cÈhtróle
l. Kontrolle

Wljzigingen
Modifications
Anderungen

Wijzlgingên
Modifications
Ànderungbn

I

I

N1

N2
+

N3

F3

a2

o1

.!19.?El9l Hóqllz1r9.9$99-.y_9:g-êqêq in 8-6rÍt6b.b6t{nrltichên FahÍze(ss
Maxlmale massá voomÀ iMii,iVÀt- 

-

Masse maximale autoriséo du train (MMAT)
Hóchsi!g!ássiga Masse des zlfg_es (HzMZ)

Maximal€ toegestane slsèpbars masea {l\tÍ$À,l) - Àanhangwagon zonder rem

Wielbasis - Empaltemenl- Radstand

teri orjztènio [riir riioiÈase
PropoÍtion
Verháltnis

de chaígem€nt paÍ rapport à l'empattement " 0 2.09. 1

, t"'

;

l

M

zwischen deÍ und dem Fladstand

+

Stempel -5ceau Stempel -Sceau
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C€ maximale aulorisée Maximale toegelaten massa (MTM) -
Masse

!8 maxlmale sous I'avanl - Maximale massa vooraan (MMVA)
Masse vorn

'rstzulàsst g e schtepBbaÍe Mass6

pas les
nè dépqpse pas 2 50O kg.

T Modifications
ROVAUME DE BELGIQUE Fl6 749

{r1..

KONINKRIJK BELGIE
xónrónercË BELGTEN

-, 
1

a B, *
..'t

pr

Date - Daluín'

liel toepêsseliik op.voertuigen waarvah de maxitnale loeg€laren

Flqp {Mru) 2 5O0 kg niet oveÍlreít.
idl nicul {uí Faíhí?€uge mit eineÍ hóchstzulàssigen Masse
ltUyOê zu ? 500 kg.

'. lnzake

lJaltst" zum

.t 'a $." I

Sceau-Stêmpel

,A

i Módificatións -

!r{lagingen
AideÍUqgen

Sceau-StempêtSceau-Slempel

1êr contróle
1 ste controle
1. Kontrolle

(MMAn) -i- MaxiÍitále
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