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Om je te laten weten wat je moet doen als 
jouw voertuig getakeld is, reikt de politie 
Limburg Regio Hoofdstad je deze folder 
aan. Hierin staat meer over de redenen 
waarom er getakeld wordt, over de 
takelkosten en over de procedure die je 
moet volgen om je voertuig terug te 
krijgen. 

Voertuig getakeld
Wat nu?

WAT ZIJN DE TARIEVEN?

 Takelkosten en boete

Een takeling van een foutgeparkeerd voertuig 
kost 150,00 EUR. 

Bij een overtreding wordt ook een proces-verbaal
opgesteld. Het bedrag van de boete is afhankelijk
van de overtreding.

Voor gerechtelijke takelingen (zoals bij niet-
verzekerde voertuigen) gelden andere tarieven.

Stallingskosten

Per dag dat je je voertuig bij de takeldienst laat 
staan, kunnen er stallingskosten worden 
aangerekend. 

CONTACTGEGEVENS

Politie Limburg Regio Hoofdstad
Zwarte-Brugstraat 6 - 3500 Hasselt 
Tel.:  011 938 938 
Fax:  011 938 939 
info@politielrh.be  - www.politielrh.be 

Depannage Delveau Geert 
Simpernelstraat 19A, 3511 Hasselt 
Tel.: 011 188 877 

Takeldienst Moers bvba 
Luikersteenweg 611, 3500 Hasselt 
Tel.: 011 271 014 

Swinnen en Partners bvba
Stadsheide 39, 3500 Hasselt 
Tel.: 011 210 335 (tijdens kantooruren) 
Tel.: 011 223 269 (24 op 24 uren) 

Industrieweg 1053, 3540 Herk-de-Stad 
Tel.: 013 553 416 

WIE VERGOEDT EVENTUELE SCHADE?

Werd jouw voertuig beschadigd tijdens het 
takelen, richt je dan tot de takeldienst zelf. 
Die is namelijk verantwoordelijk voor eventu-
ele schade die aan het voertuig aangebracht 
wordt tijdens de voorbereiding van het 
takelen, tijdens het takelen zelf, tijdens het 
vervoer naar de takeldienst en tijdens het 
stallen.



WERD JE VOERTUIG GETAKELD?

Staat je voertuig niet meer op de plaats waar je 
het achtergelaten hebt, dan is de kans groot dat 
het getakeld werd … zeker indien je voertuig 
foutgeparkeerd stond.

Om zeker te zijn, neem je best contact op met 
de politie Limburg Regio Hoofdstad op het 
telefoonnummer 011 938 938.

Takeling bij een verkeersovertreding

Indien je je binnen 24 uren na de takeling en 
tussen 23.00 en 7.00 uur bij de politie aanbiedt 
om je voertuig op te halen, komt de takelaar je 
aan het politiehuis ophalen en brengt je naar je 
voertuig. Op andere tijdstippen sta je zelf in 
voor het vervoer naar de takeldienst.

Het is best om de takelkosten dadelijk aan de 
takeldienst te betalen bij het afhalen van je 
voertuig. Indien je niet onmiddellijk kan betalen, 
is de takelaar toch verplicht om je voertuig 
terug te geven. Bij niet-betaling kan je echter 
burgerrechtelijk vervolgd worden.

Takeling uit veiligheidsoverwegingen

Indien je je binnen 24 uren na de takeling en 
tussen 23.00 en 7.00 uur bij de politie aanbiedt 
om je voertuig op te halen, komt de takelaar je 
aan het politiehuis ophalen en brengt je naar je 
voertuig. Op andere tijdstippen sta je zelf in 
voor het vervoer naar de takeldienst.

De kosten blijven ten laste van de overheid.

Takeling bij vermoeden van niet-verzekerd

Je biedt je aan bij de politiedienst die je 
voertuig liet takelen.

Als je een verzekeringsdocument op chassis-
nummer of kentekenplaat kan voorleggen dat 
minstens 3 maanden geldig is, levert de politie 
je een attest af waarmee je je voertuig, mits 
betaling van de takelkosten en/of stallings-
kosten, tijdens de openingsuren van de 
takeldienst kan afhalen.

WANNEER WORDT ER GETAKELD?

Bij een verkeersovertreding

Als een voertuig in overtreding staat en hier-
door andere weggebruikers hindert of de 
uitvoering van vergunde activiteiten belet, kan 
het getakeld worden. 

Uit veiligheidsoverwegingen

Indien het voertuig uit veiligheidsoverwegingen 
weggesleept werd maar niet foutgeparkeerd 
stond, draagt de optredende overheid de 
takelkosten.  

Bij vermoeden van niet-verzekerd

Als een voertuig aangetroffen wordt en er is een 
vermoeden dat het niet verzekerd is, wordt het 
getakeld. In dat geval spreken we over een 
gerechtelijke takeling. 

HOE KRIJG JE JE VOERTUIG TERUG?

Je begeeft je naar het politiehuis, Zwarte-Brug-
straat 6, 3500 Hasselt. Wat je moet doen, hangt 
af van de reden waarom je voertuig getakeld
werd.


