In te vullen door TCS:

Datum ontvangst :_
:
Voertuigcode
:
Bedrijfscode

AANMELDFORMULIER ONDERNEMING
Bedrijfsgegevens:
Naam bedrijf
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aantal vergunningen
P-nummer

:
:
:
:
:
:
:
:

Voertuiggegevens:
Kenteken
Merk
Type/model
Datum 1ste toela�ng
Kleur

:
:
:
:
:

Chauffeursgegevens*:
Geslacht**
:
Naam
:
Voornaam
:
Adres
:
Postcode/plaats
:
Geboortedatum/-plaats:
Telefoonnummer
:
E-mailadres
:
Rijbewijsnummer
:
Burgerservicenummer :
Hoedanigheid**
:

m/v

eigenaar / vennoot / in loondienst

*Indien u meerdere chauffeurs wenst aan te melden verzoeken wij u gebruik te maken van het “Aanmeldformulier Chauffeur”.
**doorhalen wat niet van toepassing is
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De volgende bijlagen dient u IN KOPIE bij te voegen:
o 1.
o 2.
o 6.

Beschikking bedrijfsvergunning (incl bijlage vakbekwame personen) alle pagina’s
Ui�reksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan twee maanden)
Kentekenbewijs deel 1A (voertuigbewijs) incl. vermelding vervoer hoogste aantal
personen en kentekenbewijs deel 1B (tenaamstellingsbewijs).

o 7.
o 8.
o 9.
o 10.
o 12.
o 13.

Een printbon met vermelding van de gegevens en het logo van TCS
Geldige BCT keuring
Nederlands rijbewijs. Indien het een kaartvorm betreft dan voor- en achterzijde
toevoegen.
BCT Chauffeurskaart (voorheen; chauffeurspas)
Ontheffing gebruik vrije tram- en busbaan op naam van BBF
Keycard (voor- en achterzijde)

o 14.
o 21.

Ondernemerskaart BCT
Verzekeringspolis

Creditcardacceptatie:
Kruis hieronder aan welke creditcards u accepteert:

American Express

Visa

Euro-/Mastercard

Diners

Pin

Het accepteren van creditcards geldt voor alle kentekens van het aanvragende taxibedrijf.

Datum
Naam

Plaats
Handtekening
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Passage inzake verrichten van Aanvullend Vervoer vanaf de Luchthaven Schiphol.
Middels het ondertekenen van deze passage gee� u aan tevens in aanmerking te willen komen voor
het verrichten van Aanvullend Taxi Vervoer vanaf de Luchthaven Schiphol via de op Schiphol
Geaccepteerde Taxi Organisatie (GTO): Taxi Centrale Schiphol (TCS).
Dientengevolge staat u TCS toe alle daartoe benodigde documentatie en informa�e aan de S�ch�ng
Taxi Controle (STC) te verstrekken, minimaal omva�end alle door u aan TCS in het kader van deze
aanvraag ter beschikking gestelde documentatie en informa�e. Tevens gee� u STC het recht om
betreffende documenten te gebruiken in het acceptatieproces omtrent uw inschrijving, en uw
informa�e te bewaren. STC zal op redelijke termijn na ontvangst van alle gevraagde stukken van TCS
een besluit nemen over het al dan niet accepteren van u als Aanvullend Vervoerder. Indien STC
besluit u te accepteren zal STC met u via TCS een Overeenkomst Aanvullend Vervoerder aangaan.
Creditcardacceptatie:
Indien u Aanvullend Taxi Vervoer vanaf de Luchthaven Schiphol wenst te verrichten is uw bedrijf
verplicht minimaal twee creditcards in de auto als betaalwijze te accepteren.
Kruis hieronder aan welke creditcards u accepteert:
American Express

Visa

Euro-/Mastercard

Diners

Pin

Het accepteren van creditcards geldt voor alle kentekens van het aanvragende taxibedrijf.

De volgende bijlagen dient u IN KOPIE bij te voegen:
o 5.
Cer�ficaat Bedrijfskeurmerk TX-keur
o 11.
Cer�ficaat Inspectierapport TX-keur (met vermelding chauffeur en kenteken)
o 15.
Twee goedgelijkende, recente, pasfoto’s van de chauffeur(s)

Datum
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Plaats
Handtekening
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VRAGENFORMULIER
1. Alle bij TCS aangesloten voertuigen dienen te zijn voorzien van een voertuigvolgsysteem. Bent u
bereid door ons aangewezen apparatuur hiervoor aan te schaffen?
• Ja / Nee
2. Indien u nog niet in het bezit bent van een ontheffing medegebruik lijnbusbaan/ strook, bent u
dan bereid deze te halen?
• Ja / Nee
3. Hee� u bezwaar tegen het dragen van een pak en stropdas �jdens uw werk?
• Ja / Nee
4. Bent u ooit geweigerd bij een andere TTO of Taxicentrale of bent u ooit uit een TTO of een
Taxicentrale gezet?
• Ja / Nee
Zo, ja wat was daarvan de reden?

5. Hee� u de afgelopen drie jaar weleens klachten gehad die door de geschillencommissie
behandeld werden?
• Ja / Nee
Zo, ja waar gingen de klachten over?

6. Is er weleens proces-verbaal tegen u opgemaakt voor het overtreden van artikel 5 (gevaar
veroorzaken), ar�kel 6 (dood of letsel veroorzaken) of ar�kel 7 (verlaten plaats ongeval) van de
Wegenverkeerswet?
• Ja / Nee
Zo, ja wanneer?

7. Hee� u weleens een (L)EMG ((Licht) Educa�eve Maatregel Gedrag) of een EMA (Educa�eve
Maatregel Alcohol) opgelegd gekregen?
• Ja / Nee
Zo, ja wanneer?

8. Is uw rijbewijs weleens ingevorderd geweest door de poli�e?
• Ja / Nee
Zo, ja waarvoor en hoe lang?
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9. Hee� u weleens een rijverbod opgelegd gekregen?
• Ja / Nee
10. Hee� u weleens naar aanleiding van een boekenonderzoek een naheffingsaanslag opgelegd
gekregen van de belas�ngdienst?
• Ja / Nee
11. Zijn er verder nog zaken die voor uw aanmelding mogelijk van belang kunnen zijn?
• Ja / Nee
Zo, ja wat zijn die?
12. Geeft u hierbij toestemming aan TCS om uw (eventuele) dossier* op te vragen bij het Taxiteam
gemeente Amsterdam.
Ja / Nee
Zo, nee wat zijn uw bezwaren?

13. Gee� u hierbij toestemming aan het Taxiteam gemeente Amsterdam om uw (eventuele) dossier*
op verzoek van TCS met haar direc�e te delen.
Ja / Nee
Zo, nee wat zijn uw bezwaren?

14. Gee� u hierbij toestemming aan TCS om uw (eventuele) dossier* op te vragen bij de S�ch�ng Taxi
Controle (STC).
Ja / Nee
Zo, nee wat zijn uw bezwaren?

15. Gee� u hierbij toestemming aan de S�ch�ng Taxi Controle (STC) om uw (eventuele) dossier* op
verzoek van TCS met haar direc�e te delen.
Ja / Nee
Zo, nee wat zijn uw bezwaren?
Ik verklaar bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld te (plaats)_
op (datum)_

Bedrijf

Naam

Handtekening
*Toelichting vraag 12 t/m 15: het betre� bevindingen van:
✔ toezichthouders of andere door het College van B&W aangewezen personen en/of door de luchthaven Schiphol aangestelde coordinatoren, die ten
doel hebben de kwaliteit van taxivervoer te bevorderen en;
✔ ketenpartners (Politie, Marechaussee, Inspectie Leefomgeving & Transport en Belas�ngdienst) en derden, die bij de gemeente, de luchthaven
Schiphol dan wel het Landelijke klachtenmeldpunt een klacht hebben ingediend.
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