Scheepsradiovergunning aanvraagformulier
Gelieve het volledig ingevulde document terug te sturen per email naar maritime@bipt.be of per post naar het adres onder aan deze pagina
Type aanvraag

☐ Aanvraag ingevuld na controle / door NCS
 Nieuwe aanvraag
 Wijzigen bestaande vergunning

 Roepnaam:

☐ Naam schip / Nieuw schip & apparatuur overgebracht
☐ Eigenaar gegevens (Adres, contactgegevens)
☐ Radio apparatuur (Toevoegen, verwijderen)
☐ Nieuwe eigenaar, schip overgenomen met apparatuur
 Schriftelijk akkoord van de vorige eigenaar in bijlage
☐ Overige reden:
Schip

Naam schip

Lengte

Thuishaven

Gewicht

Hoofdkleur

Max. personen aan boord
Reddingssloepen

Professioneel gebruik

Gebruikt voor pleziervaart

☐ Koopvaardij

☐ Rijn- en/of binnenvaart

☐ Motorschip

☐ Visserij

☐ Estuaire binnenvaart

☐ Zeilschip
Aantal masten :

☐ Anders :
Afrekeningscode - Radiomaatschappij (AAIC)
Europanummer / ENI-nummer (officieel nr)
Station: Aantal toestellen opgeven

Fixed
VHF

Fixed - DSC
Portable
Portable - DSC

RADAR

EPIRB

X-Band

HF/MF

SART

S-Band

LRIT

406 Mhz (No MEOSAR)

MOB

406 Mhz (MEOSAR)
AIS

AIS

UHF

Fixed
Fixed – DSC
X-Band
AIS-VHF
1.6 GHz

INMARSAT-C
SATCOM

Class A (12,5 W)
Class B (5 W)

Portable

INMARSAT-F
INMARSAT-A/B

SSAS
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Rechtspersoon

Ondernemingsnummer1

Rechtsnaam2

Rechtsvorm2

Eigenaar of houder volmacht

Rijksregisternummer1

Familienaam2

Voornamen2

☐ Ondergetekende verklaart zicht akkoord dat het BIPT een opzoeking zal doen in het rijksregister
Gegevens van de vergunningshouder2

Verzendadres van de vergunning

Straat Nr. Bus
Postcode - Gemeente
Land
Mobiele telefoon (gsm)
Telefoon
Email
In geval van nood

Contact 1

Contact 2

Voornamen
Familienaam
Mobiele telefoon (gsm)
Telefoon (vast)
Email
Straat Nr. Bus
Postcode + Gemeente
Land
Handtekening en bijlagen

De ondergetekende verklaart dat de hierboven vermelde gegevens echt en waar zijn en dat de radiozenderontvangers degelijk functioneren. Er werd akte genomen van het feit dat op generlei wijze wijzigingen aan de
voormelde toestellen mogen worden aangebracht zonder voorafgaande toestemming van het BIPT.
De ondergetekende verklaart de voorwaarden van de vergunning te aanvaarden en neemt kennis van het feit
dat bij niet naleven, de vergunning niet geldig is.
Handtekening en datum

Vergeet de volgende bijlagen niet

-

1
2

(De eigenaar of zijn gemachtigde)

Pleziervaart: Vlaggenbrief of registratie document
(afgeleverd door de FOD Mobiliteit & Vervoer)
Commerciële binnenvaart: Meetbrief
+ brief van de toekenning van het Europanummer
Commerciële zeevaart: Zeebrief

Rijksregisternummer, bisnummer of KBO-nummer invullen zonder spaties of punten, BIPT
Enkel verplicht indien het rijksregisternummer of bisnummer of KBO-nummer niet is ingevuld
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