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Na uw aanmelding volgt de inschrijving* bij het Mövenpick 
Hotel en maakt u een afspraak voor: 
- de schriftelijke toets stad- en stratenkennis,  
- de mondelinge toets GVWI** (inclusief de verplichte 
workshop van een dagdeel)  
- eventueel de cursus Levensreddend handelen 
Daarnaast ontvangt u het werkboek waarmee u uzelf kunt 
voorbereiden op de schriftelijke toets stad- en stratenkennis. U 
heeft de mogelijkheid om tijdens de inschrijving 50% van de 
kosten te betalen met uw pinpas. 

 
HEEFT U ALLE TOETSEN GEHAALD EN DE 

CURSUS BIJGEWOOND? 

JA NEE U moet een HEREXAMEN doen. 
Maximaal 2 keer in een kalenderjaar. 

U krijgt per onderdeel de 
deelcertificaten uitgereikt. 

START U gaat naar de website en meldt u vast aan via 
het aanmeldformulier, mailt naar sbk@s-
hertogenbosch.nl en/of u komt zonder afspraak 
naar de inschrijfdagen bij het Mövenpick Hotel. 
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1 SBK heeft alles in het werk gesteld om een goed leesbare en foutloze nieuwsbrief te maken. Niettemin is het mogelijk dat er 
foutjes in tekst zijn geslopen. SBK staat open voor (redactionele) verbetersuggesties. 

U heeft nu het deelcertificaat stad- en stratenkennis, het 
deelcertificaat GVWI en het deelcertificaat levensreddend handelen 
in uw bezit. Het vierde vereiste is het hanteren van een onderscheidend 
daklicht en een goed zichtbaar parknummer. Dit is een uitgesteld 
vereiste (januari 2017). Dan komt u nu in aanmerking voor het Bossche 
Taxi Keurmerk. Stuur een mail naar sbk@s-hertogenbosch.nl om een 
afspraak te plannen om het Bossche Taxi Keurmerk in ontvangst te 
nemen. De stichting neemt dan contact met u op om een afspraak te 
maken. Tijdens deze afspraak tekent u het Bossche normen en 
waardenprotocol (dat u ook op de website terug kunt vinden), de 
taxikeurmerkovereenkomst, betaalt u de tweede helft van de 
taxikeurmerk-kosten en krijgt u het taxikeurmerk certificaat uitgereikt.  

Uw gegevens worden geplaatst op de website 
van SBK onder het kopje ‘gecertificeerde 

chauffeurs’. U moet nog wel een BTX-vergunning 
bij de gemeente aanvragen. 

U bent nu een gecertificeerde 
chauffeur van de stichting en 

u voldoet aan de landelijke 
vereisten waardoor u de BTx 
vergunning van de gemeente 

‘s-Hertogenbosch kunt 
aanvragen! *** 

OPMERKING: U bent vrij de volgorde te kiezen 
waarin u de toetsen en cursussen wilt doen! Het 
bijwonen van de verplichte workshop GVWI dient 
echter wel voor de mondelinge toets GVWI plaats 
te vinden. 


