In te vullen door TCS:

Datum ontvangst :_
:
Voertuigcode
Bedrijfscode
:

REGISTRATIEFORMULIER AANVULLEND TAXI VERVOER
VANAF DE LUCHTHAVEN SCHIPHOL

o
o

Nieuwe registratie ( tbv STC transponder / STC paspoort*)
Vervanging bestaand kenteken _________________ met transponder_______________

Bedrijf:
Naam bedrijf
P-nummer

:
:

Chauffeur:
Chauffeur

:

Burgerservicenummer :

Voertuig:
Kenteken
Merk
Type/model

:
:
:

Creditcardacceptatie:
Uw bedrijf is 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 te registeren taxibedrijf.

* doorhalen wat niet van toepassing is
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Bij zowel registratie voertuig als chauffeur dient u de volgende bijlagen IN KOPIE bij te voegen:
o Nederlands rijbewijs (voor- en achterzijde).
o BCT chauffeurskaart.
o Certificaat Inspectierapport TX-keur (met vermelding chauffeur en kenteken) of Certificaat
Bedrijfskeurmerk TX-keur.
o Twee goedgelijkende, recente, pasfoto’s van de te registreren chauffeur.
o Een ondertekend exemplaar van de van kracht zijnde Regeling Aanvullend Vervoer (RAV).

Indien het een registratie voertuig betreft dient u ook de volgende bijlage IN KOPIE bij te voegen:
o Beschikking bedrijfsvergunning (incl bijlage vakbekwame personen) alle pagina’s.
o Uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan twee maanden).
o Kentekenbewijs deel 1A (voertuigbewijs) incl. vermelding vervoer hoogste aantal personen en
kentekenbewijs deel 1B (tenaamstellingsbewijs) of kentekenkaart (voor- en achterzijde).
o Een automatisch gegenereerd ritbewijs met vermelding van tariefopbouw, landelijke
klachtenmeldpunt en de gegevens van TCS.

Na uw registratie ontvangt u van ons een factuur voor de aanvraagkosten en de eventuele borg. De
kosten bedragen:
Nieuwe registratie voertuig
Nieuwe registratie chauffeur
Borg

€ 111,93
€ 30,25
€ 500,00

Genoemde bedragen zijn inclusief B.T.W. en dienen voldaan te zijn voor uitgifte van uw STC-paspoort(en)
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Door ondertekening van dit registratieformulier gaat de Aanvullend Vervoerder / de betrokken
chauffeur akkoord met de volgende bepalingen/voorwaarden:

•

Op het Aanvullend Vervoer is van toepassing de ‘Regeling Aanvullend Vervoer’ (meest recente
versie). Door ondertekening van dit formulier verklaart de Aanvullend Vervoerder / de betrokken
chauffeur een exemplaar van de Regeling Aanvullend Vervoer te hebben ontvangen (van de
betrokken GTO) en van de inhoud kennis te hebben genomen en deze te begrijpen en zich te
houden aan naleving van deze regeling.

•

De Aanvullend Vervoerder / de betrokken chauffeur onderkent dat STC en de betrokken GTO een
overeenkomst zijn aangegaan en dat de GTO op haar beurt contracten heeft gesloten met de
Aanvullend Vervoerder / betrokken chauffeur. STC heeft dus geen contractuele relatie heeft met de
Aanvullend Vervoerder / betrokken chauffeur. STC zal ter zake het Aanvullend Vervoer daarom
enkel communiceren met de GTO. Dit betekent verder dat de betrokken GTO (i) verantwoordelijk is
voor alle administratieve activiteiten richting STC, (ii) zorgdraagt voor de maandelijkse betaling van
de ritprijs van al de bij haar aangesloten Aanvullend Vervoerders en hun chauffeurs en (iii)
verantwoordelijk is voor de uitvoering van het kwaliteits- en sanctiebeleid t.a.v. de bij haar
aangesloten Aanvullend Vervoerders en hun chauffeurs.

•

de Aanvullend Vervoerder / de betrokken chauffeur geven aan GTO toestemming om alle
handelingen en verplichtingen die voortvloeien en verband houden met de voornoemde
overeenkomst tussen STC en GTO te verrichten en aan te gaan.

•

de Aanvullend Vervoerder / de betrokken chauffeur geven aan GTO toestemming om aan STC alle
informatie over hen te verstrekken voor zover (de uitvoering van) de voornoemde overeenkomst
tussen STC en GTO hier aanleiding toe geeft.

•

STC noch Schiphol Group noch enige aan deze rechtspersonen verbonden organisaties of personen
zijn aansprakelijk jegens de Aanvullend Vervoerders en chauffeurs behoudens voor zover de schade
te wijten is aan opzet of in ernstige mate toerekenbaar tekortschieten van STC, Schiphol Group of
een aan deze rechtspersonen verbonden organisatie of hun leidinggevend personeel. In geval van
aansprakelijkheid is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot directe schade en is
uitgesloten iedere gevolgschade waaronder in ieder geval verstaan wordt gederfde winst. De
aansprakelijkheid van STC, Schiphol Group of enige aan deze rechtspersonen verbonden
organisaties zal per gebeurtenis bovendien in ieder geval beperkt zijn tot het gemiddelde bedrag
dat de betreffende Geaccepteerde Taxi Organisatie per maand aan STC verschuldigd is voor de
totale ritprijs van alle bij haar aangesloten Aanvullend Vervoerders.
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•

De Aanvullend Vervoerder en chauffeurs zijn jegens STC, Schiphol Group, enige aan deze
rechtspersonen verbonden organisaties of personen aansprakelijk (i) voor schade toegebracht aan
eigendommen van STC en Schiphol Group en aan deze rechtspersonen verbonden organisaties of
personen en (ii) voor eventuele schade die STC en Schiphol Group en aan deze rechtspersonen
verbonden organisaties of personen leiden door niet-nakoming van de verplichtingen in de Regeling
Aanvullend Vervoer door de Aanvullend Vervoerder en chauffeurs.

Datum
Naam

Plaats
Handtekening
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