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Chauffeursdiploma Taxi

Prijzen
o E-learning theorie / praktijk en examens					
€ 810,00 excl. BTW
o Gebruik taxivoertuig BLOM							€ 165,00 excl. BTW
o Medische keuring 									
€ 87,50 excl. BTW
Deze prijs is inclusief cursusboek, lesmaterialen, aanvragen van het theorie- en praktijkexamen,
koffie/thee en administratieve werkzaamheden en exclusief 21% BTW.
Indien nodig assisteren en begeleiden wij de kandidaat bij het aanvragen van de benodigde
documenten zonder bijkomende kosten (aanvragen KIWA nummer, aanvragen Tijdelijk
Bewijsschrift Taxi TBT, regelen keuring, formulieren VOG en het aanvragen van de chauffeurspas).
Wij rekenen op een leuke en constructieve samenwerking, die ongetwijfeld een positieve bijdrage
zal leveren. Uiteraard stellen wij ons graag beschikbaar voor aanvullende informatie of toelichting
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Chauffeursdiploma Taxi
Personen die taxichauffeur willen worden (parttime/fulltime) zijn verplicht het
CCV Chauffeursdiploma Taxi te behalen.
Tijdens de cursus komen de volgende onderdelen aan de orde:
- Veiligheids- en bedrijfsvoorschriften
- Routeplanning, routekennis en verhogende rijvaardigheid
- Klantvriendelijk en klantgericht werken
- Verhogende kennis van de verkeerswetgeving
- Sociale- en verkeersveiligheid
Toelatingseis Taxiopleiding:
Cursisten moeten in het bezit zijn van een B-rijbewijs en beheersing van de Nederlandse taal in
woord en geschrift In het bezit van een IVW- nummer (wordt door ons aangevraagd).
Cursusinhoud Theorie Taxichauffeur:
- Verkeerswetgeving					
- Administratie en documenten				
- Klantgerichtheid en beroepshouding			
- Conflictsituaties en eigen gedrag			
- Defensief rijden (professioneel rijgedrag)		
- Handelen bij agressie					
- Route en rijtijd						
- Omgaan met boord- en communicatieapparatuur

- Wet- en regelgeving taxivervoer
- Communicatie
- Klantensoorten en gedrag
- Afhandeling van klachten
- Afhandelen van verkeersongevallen
- Ritvoorbereiding en ritprijs
- Topografische kennis van Nederland
- Oplossen van storingen

Cursusinhoud Praktijk Taxichauffeur:
- Rijklaar controle
- Toepassing van de wet- en regelgeving
- Professioneel rijgedrag
- Defensief rijden
Cursusduur: 1 dag praktijk
Cursusplaats: Start in Etten-Leur examen in Oosterhout of Bergen op Zoom
Examen Taxichauffeur:
Het examen wordt afgenomen door het CCV.
Uitvoering: De praktijk geschiedt met uw
voertuig (taxiuitvoering), of met ons voertuig
tegen meerprijs.
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