Aanvraagformulier voor toegang tot de
Onderhoudsinstallaties

2022

Identificatiefiche
Naam van de spoorwegonderneming
Licentienummer
Nummer BTW
Gegevens van de aanvrager
(identiteit, functie in het bedrijf, adres kantoor,
professioneel e-mailadres, telefoongegevens
vast/mobiel)
Gegevens van de contactpersoon voor elke
aanvraag om bijkomende informatie (indien ander
persoon dan aanvrager)
Gedetailleerde beschrijving van de Aanvraag
Aanvraagtype (zie SMSF Hoofdstuk 4)
Geprogrammeerde toegang
Niet-geprogrammeerde toegang
Ad-hoc toegang
Datum van de Aanvraag
Referentie van de Aanvraag : [Te vervolledigen door NMBS]
Gewenste begindatum
Gewenste einddatum
Voorwerp Aanvraag :
Gewenste installaties
Werkplaatsen

Gewenste prestaties

TOP

OPH

Reiniging binnenkant

Antwerpen

Antwerpen

Aalst

Schoonmaak buitenkant

Arlon

Châtelet

Brugge

Schoonmaak voorruiten

Charleroi

Vorst

Gent

Ledigen toiletten

Hasselt

Kinkempois

Hasselt

Technische schouwingen

Kinkempois

Kortrijk

Leuven

Remproeven

Melle

Oostende

Liège

Schouwingen op de schouwput

Oostende

Schaarbeek

Mons

Lichten van een kast

Ottignies

Behandeling ondervloerdraaibank

Ronet

Tijdelijk uitwijken werkplaats NMBS

Welkenraedt

Verwijderen graffiti

Schaarbeek

Huur van een spoor voor Self-supply
Andere

Andere
Identificatie van het type rollend materieel:
(Informatie te vermelden in een bestand in bijlage – Eén regel
per tractieëenheid)
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Type UIC
Eigenaar/titularis/gebruiker
ECM
Type materieel
Bouwjaar
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Gevraagde prestaties

Gelieve hieronder of in één of meerdere bijlage(n) uw Aanvraag om specifieke prestaties te
verduidelijken, met vermelding van de aard, volumes en frequenties.

Voorwaarden voorafgaand aan het onderzoek van de Aanvraag en aan de toegang tot de installaties
De spoorwegonderneming verbindt zich ertoe alle benodigde technische documentatie te leveren met
het oog op de goede uitvoering van de gevraagde diensten.
De spoorwegonderneming voegt in bijlage een kopie toe van :
de elementen vereist voor het opmaken van een factuur (BTW-nummer, intern order, enz.)
haar licentie van spoorwegonderneming
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Gegevens voor het versturen van de Aanvraag
De aanvraag moet per e-mail verzonden worden naar :
technics.tiers@nmbs.be

Ter attentie van Gérald Gantois
NMBS Technics
Onderhoudsprestaties
10-14 B-TC.03
Hallepoortlaan, 40
1060 Brussel
Tel : +32.2.526.30.46


Of

Of

servicing@nmbs.be

Ter attentie van Hans Cieters
NMBS – Rail Related Services
10-02 B-IA.02
Frankrijkstraat 52-54
1060 Brussel
Tel: +32.2.525.20.07




De SO ontvangt een ontvangstbevestiging binnen de 5 werkdagen.
De termijn voor de beantwoording van deze Aanvragen bedraagt dertig kalenderdagen,
die lopen vanaf de eerste werkdag na de ontvangstbevestiging dat de Aanvraag volledig
is en de technische compatibiliteit van het rollend materieel met de voorzieningen en de
uitrusting aan de aanvrager is bevestigd. Indien het een ad-hoc Aanvraag betreft,
bedraagt de antwoordtermijn vijf werkdagen, te rekenen vanaf de volledige Aanvraag.



De spoorwegonderneming erkent de voorwaarden vermeld in het SMSF
(Referentiedocument Toegang tot de Onderhoudsinstallaties) te hebben gelezen en
goedgekeurd, net zoals de algemene voorwaarden die eraan toegevoegd zijn.

Gedaan te ………………………………… op …. /…./……….

Handtekening van de vertegenwoordiger van de SO
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