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13e Nieuwsbrief   
Stichting Bossche Kwaliteitstaxi (SBK) 

 
 

 
 

Dit is de 13e nieuwsbrief van de Stichting Bossche Kwaliteitstaxi (SBK), die periodiek wordt verstuurd 

aan alle belanghebbenden.  

 

In de nieuwsbrief van juli 2018: 

 Verplichting daklichten en SBK-stickers 

 Strafrechtelijke handhaving taxiverordening 

 Werkzaamheden Julianaplein 

 Taxibord taxi standplaats CS  

 AVG (nieuwe privacy wetgeving) 

 Openingstijden Taxiloket 

 Jaarvergadering SBK op 8 oktober 

 Aan / afmelden voor de nieuwsbrief / Volg ons op Facebook 

 

Uitgestelde verplichting daklichten en SBK-stickers (vanaf 1 april 2018) 

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft vanaf 1 januari 2018 een herkenbaar taxidaklicht (met uniek nr. 

en SBK logo) verplicht voor taxi chauffeurs die standplaatsvervoer willen aanbieden. Dit was een 

uitgestelde verplichting. SBK heeft de verplichte daklichtstickers met SBK-nummer ter beschikking 

gesteld. De meeste chauffeurs zijn op het loket langsgekomen en hebben de stickers opgehaald en op 

de juiste wijze (conform de instructie) op het daklicht geplakt. De gemeente heeft aangegeven dat de 

taxibranche ruim de tijd heeft gekregen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Er worden geen 

uitzonderingen geaccepteerd. De gemeente gaat actief handhaven op de herkenbaarheid  van het 

daklichtnummer voor klanten. 

 

Strafrechtelijke handhaving 

De gemeentelijke BOA’s (en de politie) mogen sinds 1 maart ook (strafrechtelijke) boetes uitdelen bij 

overtredingen op grond van de Taxiverordening. Een boete heeft de hoogte van 360 euro. Een en 

ander is wettelijk vastgelegd. 

 

 

 

https://www.sbktaxi.nl/
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Werkzaamheden Julianaplein 

De gemeente ’s-Hertogenbosch is gestart met de werkzaamheden aan het Julianaplein (van rotonde 

naar ovonde). Hierover is eerder een mail gestuurd aan alle Btx-chauffeurs en er is aandacht besteed 

op de website van SBK. De taxi standplaats CS is gewoon bereikbaar. Zie ook de weblink 

http://live.andes.nl/s-hertogenbosch  

 

Taxibord Standplaats Centraal Station 

Sinds kort staat er een taxi bord bij de taxistandplaats C.S. met de belangrijkste spelregels. Dit als 

reminder voor de chauffeurs en als service voor klanten / reizigers.  

 

 

 

AVG (Nieuwe privacy regels) 

SBK is bezig met de voorbereidingen om te voldoen aan de nieuwe Europese privacy regels.  

 

Verloren / gevonden voorwerpen 

Heeft een klant een voorwerp in uw taxi laten liggen zoals bijvoorbeeld een telefoon of portemonnee? 

http://live.andes.nl/s-hertogenbosch
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Dan kunt u deze voorwerpen bij de gemeente afleveren. Als klanten de vraag stellen waar ze terecht 

kunnen, dan kunt u ze naar de gemeente doorverwijzen. http://www.baaz.nl/scale-up-cabture-gaat-

tca-taxi%E2%80%99s-van-interactieve-tablet-voorzien  

 

Consequenties overtreden van spelregels en voorwaarden gemeente / SBK 

We willen nogmaals benadrukken dat het overtreden van de spelregels en voorwaarden van de 

gemeente / SBK als consequentie kan hebben dat het keurmerk kan worden geschorst of zelfs 

ingetrokken. 

 

Openingstijden Taxiloket SBK 

Het taxiloket is elke vrijdagmiddag geopend van 13.00 – 17.00 met uitzondering van de 

schoolvakanties. Dan is het taxiloket gesloten (van vrijdagmiddag 13 juli t/m vrijdagmiddag 17 

augustus gesloten). U kunt onder andere bij het taxiloket terecht om u in of uit te schrijven, om 

informatie te verkrijgen, pinbetalingen te doen of het keurmerk op te halen / in te leveren. De locatie 

van het taxiloket is het Mövenpick Hotel te ’s-Hertogenbosch (Pettelaarpark 90). U kunt hier de eerste 

drie uur gratis parkeren. 

 

Vooraankondiging Jaarvergadering 8 oktober 2018 

Op 8 oktober vindt de uitgestelde jaarvergadering van de SBK plaats van 20.00 uur tot 21.30 uur. 

Inloop vanaf 19.30 uur. Benieuwd naar de laatste ontwikkelingen en de jaarcijfers van de SBK? Kom 

gerust langs bij het Mövenpick Hotel om onder het genot van een kopje koffie-thee en een koekje de 

vergadering bij te wonen. Uitnodiging volgt na de zomervakantie. 

 

Aan / afmelden voor de taxinieuwsbrief 

Aanmelden: 

Ontvangt u nog geen nieuwsbrief en u wilt deze wel graag ontvangen? Mail uw naam en e-mailadres 

naar info@sbktaxi.nl om uzelf aan te melden voor de e-nieuwsbrief.  

Afmelden:  

Ontvangt u de nieuwsbrief maar u wilt deze niet meer ontvangen? Meldt u dan af door een email te 

sturen naar info@sbktaxi.nl met daarin de vermelding van uw naam en uw e-mailadres. De vorige 

nieuwsbrieven zijn te raadplegen op www.sbktaxi.nl. De volgende nieuwsbrief verschijnt eind 2018.  

 

Bereikbaarheid SBK 

Mobiel nr.: 0623242010, Postbus 1456, 5200 BM ’s-Hertogenbosch 

 

Volg ons op Facebook Like onze pagina Stichting Bossche Kwaliteitstaxi SBK en kijk 

op www.sbktaxi.nl en voor meer informatie over het Bossche Taxikeurmerk. 
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