Aanvraag vergunning voor taxivervoer

1

Gegevens aanvrager

Postbus 4, 2280 AA Rijswijk (ZH)
NL.Wegvervoer@kiwa.nl

Een toelichting op deze paragraaf vindt u op de volgende pagina.
1.1

KvK nummer

1.2

Gewenste handelsnaam

1.3

Correspondentieadres

1.4

Postcode en plaats

1.5

E-mailadres

1.6

Telefoonnummer(s)

2
2.1

Express Service
De Express Service biedt u onder
andere afgifte van het gewenste
vergunning op de tweede werkdag
nadat uw aanvraag correct en
compleet is (inclusief betaling). Uw
vergunning wordt u per reguliere
post toegezonden of u kunt het
afhalen aan de Kiwa Register balie

Aan de Express Service zijn kosten verbonden naast de kosten voor de vergunning. Voor meer
informatie en de tarieven zie www.kiwaregister.nl.
Voorwaarden
De aanvraag voor de vergunning is voorzien van alle gevraagde bijlagen en deze zijn juist en geldig. De
Express Service start nadat de betaling voor zowel de vergunning als de Express Service is ontvangen. U kunt
de betaling verrichten:
1. via overboeking (de betaling is ontvangen op het moment dat door Kiwa geconstateerd wordt dat de
betaling op de rekening is bijgeschreven)
2. aan de balie (de betaling is ontvangen op het moment dat de pinbetaling succesvol is afgerond)

2.2

Express Service aanvragen

Ik wil graag gebruik maken van de Express Service

2.3

Hoe wilt u de vergunning
ontvangen?

Verzenden per reguliere post

3

Afhalen aan de Kiwa Register balie

Aanvraag checklist/bijlage
Een toelichting op deze paragraaf vindt u op de volgende pagina.

3.1

Verplichte bijlage (altijd meesturen
met de aanvraag)

4

Originele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), niet ouder dan twee maanden.

Ondertekening

4.1

Plaats en datum

4.2

Naam

4.3

Handtekening

Toelichting op de volgende pagina

1/2
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Met ondertekening van dit formulier verklaart u dat alle gegevens volledig en naar waarheid zijn
ingevuld. Meer informatie vindt u op de volgende pagina.

Toelichting bij paragraaf 1 - Gegevens aanvrager
Het nummer van de Kamer van Koophandel waaronder uw onderneming staat ingeschreven, kunt u invullen bij paragraaf 1.1.
De naam die uw onderneming gebruikt in het economisch verkeer, ofwel waaronder uw onderneming handel drijft, kunt u invullen bij paragraaf 1.2.
De adresgegevens en het e-mailadres waarop u correspondentie over deze aanvraag wilt ontvangen en het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent,
vult u in bij de paragrafen 1.3, 1.4, 1.5 en 1.6.

Toelichting bij paragraaf 2 - Express Service
De Express Service is een versnelde procedure voor de afgifte van uw product. Het biedt u ook de mogelijkheid om direct contact te hebben met een
medewerker indien uw aanvraag niet correct is of als u nog vragen heeft. Als uw aanvraag volledig en correct is ingediend, inclusief alle bijlagen en de
betaling, wordt het document binnen twee werkdagen per reguliere post naar u verstuurd. U kunt er ook voor kiezen om het op te halen aan onze balie.
De kosten voor de Express Service komen bovenop de kosten van het product.

Toelichting bij paragraaf 3 - Aanvraag checklist / bijlagen
Alle eigenaren/vennoten/bestuurders moeten een originele Verklaring Omtrent het Gedrag meesturen met deze aanvraag. Dit geldt ook voor alle
personen die bevoegd zijn om namens de onderneming te handelen (zoals gevolmachtigden). Het aanvraagformulier voor de VOG vindt u op
www.kiwaregister.nl. De VOG mag niet ouder dan twee maanden zijn.
Als u langer dan vijf jaar woonachtig bent in het buitenland, dan kunt u zowel in het land waar u nu woont als in Nederland een VOG aanvragen. Woont
u korter dan vijf jaar in het buitenland dan moet u een VOG aanvragen in Nederland.

Toelichting bij paragraaf 4 - Ondertekening
Het formulier moet worden ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van de onderneming.
De op dit formulier vermelde gegevens worden door Kiwa Register conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Na
verlening van een vergunning voor taxivervoer worden de volgende gegevens op onze website, www.kiwaregister.nl, vermeld:
• (handels)naam;
• adres;
• vestigingsplaats;
• identificatie- en vergunningsnummer van de vergunninghouder.
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Let op: Als u een positieve beschikking ontvangt op uw aanvraag, kunt u gelijk een ondernemerskaart aanvragen. Daarmee wordt de boordcomputer taxi
gekoppeld aan uw onderneming. Zonder een ondernemerskaart mag u geen vervoer verrichten op de betreffende taxi. U kunt een ondernemerskaart
aanvragen op www.kiwaregister.nl.

