STAD MECHELEN

Toelagereglement betreffende taxicheques
Artikel 1 -

Gedurende het proefproject van 5 maanden vanaf 1 augustus 2016 tot 31 december
2016 wordt een tegemoetkoming voorzien voor gerechtigden die gebruik maken van
een taxi op grondgebied Mechelen.

Artikel 2 -

De gerechtigden moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
- ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Mechelen
- houder zijn van een UiTpas met kansentarief
of
- ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Mechelen
- houder zijn van een begeleiderspas

Artikel 3 -

De taxicheques worden per bundel van 10 cheques verkocht aan de loketten van
het Huis van de Mechelaar, of via het e-loket van de stad. Bij aankoop aan het loket
in het Huis van de Mechelaar moet de gerechtigde de voorwaarden staven door
volgende documenten voor te leggen:
- identiteitskaart
- de begeleiderspas of de UiTpas met kansentarief
Bij een online aankoop vraagt het e-formulier de volgende documenten:
- identiteitskaart
- de code van de begeleiderspas of de code van de UiTpas met kansentarief
- een verklaring op eer dat kennis genomen is van het reglement
Bij deze online aankoop dienen de gerechtigden een verklaring op eer aan te vinken
vooraleer men verder kan gaan naar het betalingssysteem. Deze meldt “Ik heb
kennis genomen van en schik mij naar de gebruiksvoorwaarden”.
Bij succesvolle betaling worden de aangekochte cheques per post opgestuurd, naar
het adres gelinkt aan de identiteitskaart.

Artikel 4 -

Elke cheque heeft een waarde van 2,50 euro. De stad Mechelen komt voor de helft
van de waarde tussen. De gerechtigde betaalt 1,25 euro per cheque. Elke
gerechtigde heeft per 3 maanden recht op 2 boekjes van 10 cheques. Vanaf 1
oktober 2016 kunnen de gerechtigden dus opnieuw maximum twee chequeboekjes
per persoon aankopen.

Artikel 5 -

De taxicheques kunnen enkel gebruikt worden bij de taximaatschappijen die een
overeenkomst hebben afgesloten met de stad Mechelen. De gerechtigden krijgen bij
aankoop van de taxicheques een overzicht van de deelnemende
taximaatschappijen. Dit overzicht is ook op de website terug te vinden.

Artikel 6 -

De taxicheques kunnen enkel door de gerechtigde gebruikt worden en zijn niet
overdraagbaar. Bij het gebruik van de taxicheques moet de gebruiker zijn
begeleiderspas of UiTpas spontaan tonen aan de taxichauffeur; en dit voor aanvang
van de rit.

Artikel 7 -

De deelnemende taximaatschappijen kunnen de unieke code van de ingeleverde
taxicheques inscannen of ingeven op het web-portaal van de Mechelenbons. De
dienst Economie zal maandelijks een overzicht bezorgen aan de afdeling Financiën
om de waarde van de ingeleverde taxicheques te storten aan de betreffende
taximaatschappijen.

Artikel 8 -

Bij verhuis naar een andere gemeente of bij overlijden kunnen de cheques, binnen
de geldigheidstermijn vermeld op de cheques, terugbetaald worden.

Artikel 9 -

Bij diefstal, beschadiging of verlies van de aangekochte taxicheques worden de
cheques niet terugbetaald.

Artikel 10 -

Bij vaststelling en bewijs van misbruik door een gerechtigde kunnen de
taximaatschappijen de betaling via de taxicheque weigeren.

Artikel 11 -

Bij vaststelling en bewijs van misbruik door een taximaatschappij wordt de
samenwerking direct beëindigd en komt de taximaatschappij niet meer in
aanmerking voor een terugbetaling van op een later tijdstip ingevoerde taxicheques.
Daarnaast betaalt deze maatschappij een schadevergoeding aan de stad van
5.000,00 Euro.

Artikel 12 -

Het aantal cheques dat tijdens dit project wordt uitgereikt is 6000, verdeeld over 600
chequeboekjes. Dit is gelinkt aan het voorziene budget in 2016 voor de tussenkomst
in taxicheques.

Artikel 13 -

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van
onderhavig besluit.

