INSCHRIJVINGSFORMULIER TTO TAXISTAD BV
Persoonsgegevens

Referentie:

Email adres:
Voornamen:
Achternaam:
Straatnaam & huisnummer:
Postcode & Plaats:
Telefoonnummer:
Geboorte datum:
Geslacht:
Nationaliteit(en):
Welke talen spreekt u:

Geboorte land & plaats:
Burgerservicenummer:
Rijbewijsnummer:

Bedrijfsgegevens
P-NUMMER:
Naam bedrijf:
Vestigingsadres:
Postcode & Plaats:

KVK-NR:

Taxi gegevens
Kenteken:
Bouwjaar:
Merk en type:
Kleur:
BCT merk:
Aantal passagiers:
Track & Trace aanwezig? JA | NEE
Verplicht: Accepteert u in de taxi PIN & creditcard betalingen ?
JA | NEE

Algemeen:
1. Alle hierboven gevraagde gegevens dienen bij verandering door u doorgegeven te worden aan
Taxistad BV.
2. Alle chauffeurs binnen hetzelfde bedrijf rijdend op de Amsterdamse taxi-opstapmarkt dienen ook
bij Taxistad BV aangesloten te worden
3. Alle aangeslotenen dienen strikt de door Taxistad BV bepaalde metertarieven te hanteren

Bent u eerder bij een andere TTO aangesloten geweest ?
0 Nee
0 Ja, te weten:
Naam TTO

van

tot

Reden beëindiging

Ga verder op de achterkant 
V4

Check

INSCHRIJVINGSFORMULIER TTO TAXISTAD BV
Heeft u eerder Rapporten van bevindingen (RVB) gehad voor uw gedrag als taxichauffeur ?
0 Nee
0 Ja, te weten:
Jaar & Maand

Overtreding

Check

Zijn er overtredingen waarvoor nog een maatregel door de gemeente, dan wel de TTO, moet worden
opgelegd ?
0 Nee
0 Ja, welke overtredingen:
Zijn er andere taxi gerelateerde gedragingen geweest, waarvan de TTO in alle redelijkheid op de hoogte
dient te zijn?
0 Nee
0 Ja, toelichting




Ik geef hierbij toestemming aan Taxistad B.V. om mijn (eventuele) dossier* op te vragen bij het Taxiteam
gemeente Amsterdam.
Ik geef hierbij toestemming aan het Taxiteam gemeente Amsterdam om mijn (eventuele) dossier* op
verzoek van Taxistad B.V. met haar directie te delen.
Ik geef hierbij toestemming voor het eventueel doen van navraag over uw kwaliteit van taxivervoer bij
TTO/TTO’s, waarvoor u eerder heeft gereden.

*het betreft bevindingen van:
 toezichthouders of andere door het College van B&W aangewezen personen, die ten doel hebben de
kwaliteit van taxivervoer te bevorderen en;
 ketenpartners (Politie, Inspectie Leefomgeving & Transport en Belastingdienst) en:
 derden, die bij de gemeente dan wel het Landelijke klachtenmeldpunt een klacht hebben ingediend.

Let op:
Het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie kan leiden tot onmiddellijke uitsluiting van
deelname aan onze TTO.
Aldus naar waarheid ingevuld

Handtekening:

Datum:

V4

