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MODEL 5 
 

Ondergetekende : Naam: …………………………………………… 

Voornaam: ……………………………………… 

Verantwoordelijke van de autorijschool: ………………………………………… 

……………………………………………………………………………….…. straat, nr. ………. 

Postnummer:……………………………………… Gemeente: …………………………………….. 

Tel.:………………………………………………Fax:………………………………………………. 

verlangt te kunnen beschikken over een CARA-lesvoertuig voor de scholing van personen 

met een beperking gedurende de periode van ……………………… tot …………………. 

In het kader van het behalen van een rijbewijs: JA / NEEN (doorstrepen wat niet past) 

Het voertuig (Nummerplaat:……………………..) staat ter beschikking van de rijschool 
in het station voor automobielinspectie te/of op het CARA …………………………………    

 
 

Naam van de kandidaat: …………………………………………………………………… 

Dossiernummer: ………………………………………. 

INDIEN DE RESERVATIE NIET BINNEN DE 10 DAGEN SCHRIFTELIJK (mail, fax, 
brief,…) WORDT BEVESTIGD, WORDT DEZE GEANNULEERD. 

Ik ga hierbij de verbintenis aan de voorschriften na te leven van het “Algemeen Reglement inzake het ter 
beschikking stellen van aangepaste voertuigen voor de scholing van gehandicapten”. Ik erken kennis te hebben 
genomen van het bewust reglement. 
Handtekening: …………………………………………. 

 
Ondergetekende: ……..…………………………………., directeur van de autorijschool: ………………..…………… 
verklaart dat Mevr. Mej. Mijnheer .............................................................deel uitmaakt van het personeel van de 
autorijschool en gemachtigd is het desbetreffende CARA-lesvoertuig op te halen, dit in overeenstemming met het 
algemeen reglement betrekking hebbende op het gerechtvaardigd ter beschikking stellen door de Vias institute 
dienst CARA van voertuigen die aangepast zijn voor gehandicapten. 

 
STEMPEL VAN DE AUTORIJSCHOOL DATUM en HANDTEKENING 

 
 
 
 
 

Ondergetekende: …………………………………… 

VERLEENT de toestemming aan de autorijschool ………………………………………………… 

te beschikken over een CARA-lesvoertuig voor de scholing van de leerling: 

Naam: ………………………………………. Dossiernummer CARA: …………………………… 

tijdens de periode van ……………………….. tot …………………………… 

Het voertuig (Nummerplaat ................................... ) staat ter beschikking van de rijschool in het 

station voor automobielinspectie te/of op het CARA ……………………………………… 
 

STEMPEL VAN HET CARA DATUM en HANDTEKENING 
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