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7e Nieuwsbrief  
Stichting Bossche Kwaliteitstaxi (SBK) 

 
10 juni 2016 

 
 

 
 

In het kort 

Dit is de 7e nieuwsbrief van de Stichting Bossche Kwaliteitstaxi (SBK). De nieuwsbrieven worden periodiek verstuurd aan 

alle belanghebbenden.  

 

In de nieuwsbrief van 10 juni 2016: 
 Vervolg Mystery Guest Onderzoeken 
 Kwaliteitsbijdrage 
 Cursus data in 2016 
 Publiekscampagne  
 Klankbordgroep 
 Kascommissie (herhaalde oproep) 
 Terugblik op informatiebijeenkomst maandag 25 april 2016  
 Aankondiging Jaarvergadering woensdagmiddag 22 juni 2016 
 Bezetting Taxiloket 3e kwartaal 2016 
 Info van IL&T over boordcomputer 
 Aanpak zwarte taxi’s  
 Aan / afmelden voor de nieuwsbrief 
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Vervolg Mystery Guest Onderzoeken 
De Stichting Bossche Kwaliteitstaxi heeft zoals eerder aangekondigd opdracht gegeven om 
Mystery Guest onderzoeken uit te voeren. Die ritten vinden momenteel plaats. Tijdens de 
informatiebijeenkomst van 25 april jongstleden is uitleg gegeven over de Mystery Guest 
Onderzoeken. 
 
Kwaliteitsbijdrage 
De facturen voor de maandelijkse kwaliteitsbijdrage zijn recent verstuurd. De facturen worden 
per kwartaal verstuurd. Voor 2016 bedraagt de maandelijkse bijdrage € 12,50 per maand. 
In 2017 zal de maandelijkse bijdrage € 20 euro per maand gaan bedragen. Mochten er 
gegevens veranderen, deze dan graag doorgeven via info@sbktaxi.nl. SBK wil aandacht 
vragen voor de tijdige betaling van deze facturen. In de praktijk blijkt dat veel chauffeurs 
erg laat dan wel geen kwaliteitsbijdrage betalen. Dat is erg vervelend omdat dit veel tijd en 
kosten met zich meebrengt en de exploitatie van SBK in gevaar kan brengen. 

 

Cursus data in 2016  
Om het BTx keurmerk te behalen moeten de volgende examens en cursussen worden 
bijgewoond of afgelegd: Levensreddend handelen, Schriftelijke toets Stad- en stratenkennis, 
Cursus GiVW en mondeling examen GiVW. Data en locaties worden bepaald in overleg 
met trainers en ingeschreven taxi chauffeurs. 

 

Publiekscampagne  
De flyers zijn verspreid onder de horeca, hotels etc. De flyers zijn ook nog volop 
verkrijgbaar bij het Taxiloket om te gebruiken in de taxi voor uw bestaande en potentiële 
nieuwe klanten. Er is veel aandacht geweest in de diverse media over het keurmerk. Vanaf 
nu zijn er ook programmaboekjes van Jheronimus Bosch 500 en stadsplattegronden 
beschikbaar bij het Taxiloket. Er liggen voor iedereen exemplaren klaar, die u mee kunt 
geven aan uw klanten/gasten in de taxi. 

 

Klankbordgroep 
Op 22 juni vindt de 3e vergadering plaats van de klankbordgroep. De klankbordgroep focust 
zich voornamelijk op de volgende 3 portefeuilles: infrastructuur, handhaving en inhoud 
keurmerk. De leden van de klankbordgroep zullen zich voorstellen tijdens de jaarvergadering 
van SBK. 

mailto:info@sbktaxi.nl
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Kascommissie (herhaalde oproep) 
Het bestuur van SBK heeft eind vorig jaar besloten om een kleine kascommissie in het 
leven te roepen. De financiële administratie is inmiddels overgedragen aan een extern 
administratiekantoor (Rijnstaete). Voor de kascommissie zoeken wij twee taxi ondernemers 
die deel uit willen maken van deze commissie. Er is niet veel tijd mee gemoeid. 
Aanmelding kan via info@sbktaxi.nl 

 

Terugblik op Informatiebijeenkomst maandag 25 april 2016 
Afgelopen 25 april werd alweer de tweede informatiebijeenkomst van 2016 gehouden onder 
leiding van de voorzitter van SBK: Jan Zaaijer. We waren erg blij met de opkomst. De 
volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen: BTx-keurmerk, Mystery Guest onderzoek, 
JB500, herkenbaarheid Btx. Het verslag van deze bijeenkomst staat op de website. 

 

Voor de volgende informatiebijeenkomst (najaar) ontvangt u nog een uitnodiging, U kunt 
deze informatie ook doorsturen naar geïnteresseerden (niet BTx-chauffeurs). Dan zal ook 
het verplichte herhalingsdeel ‘gastvrijheid’ worden georganiseerd. 
 

Aankondiging Jaarvergadering woensdagmiddag 22 juni 2016 
Zet alvast in uw agenda woensdag 22 juni 2016. Van 13.00-14.30 zal in het Mövenpick 
Hotel de jaarvergadering van Stichting Bossche Kwaliteitstaxi gehouden worden.  
 
Bezetting Taxiloket 3e kwartaal 2016 
Het taxiloket is het gehele 3e kwartaal van 2016 op de vrijdagen geopend van 10:00-
16:00 uur. U kunt hier terecht om u in te schrijven, om informatie te verkrijgen, 
pinbetalingen te doen of het keurmerk op te halen. De locatie van het Taxiloket is het 
Mövenpick Hotel te ’s-Hertogenbosch (Pettelaarpark 90). 
Zomersluiting: Het taxiloket is gesloten op de vrijdagen 22 en 29 juli en 5 en 12 augustus. 

 

Info van IL&T over boordcomputer 
https://www.ilent.nl/onderwerpen/transport/taxi/index/taxichauffeurs_en_ondernemers/Handhavi
ng_Boordcomputer_Taxi/index.aspx  

 

Aanpak zwarte taxi’s 
De politie heeft in het weekend van 3 juni 2016 een actie gehouden tegen zwarte taxi’s. 
Er is één aanhouding verricht. 
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Aan / afmelden voor de nieuwsbrief 
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 (oude) nieuwsbrieven zijn ook te raadplegen op www.sbktaxi.nl  
 
Bereikbaarheid SBK 
Mobiel nr.: 0623242010, Postbus 1456, 5200 BM ’s-Hertogenbosch.  
Emailadres: info@sbktaxi.nl   

 

Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief verschijnt in augustus.  

 

Kijk ook op www.sbktaxi.nl, twitter en facebook voor de laatste informatie over het Bossche 
Taxikeurmerk. 
 

mailto:sbk@s-hertogenbosch.nl
mailto:sbk@s-hertogenbosch.nl
http://www.sbktaxi.nl/
mailto:info@sbktaxi.nl
http://www.sbktaxi.nl/

