
 

 

 

 
Korting op medische keuring taxichauffeur 
KNV Taxi en Zorgvervoer werkt samen met RegelZorg Rijbewijskeuringen, waar KNV leden met 
korting terecht kunnen voor medische keuringen. 
 
De Chauffeurskaart Boordcomputer Taxi (BCT) 
RegelZorg werkt op meer dan 200 plaatsen in heel Nederland samen met keuringsartsen die 
rijbewijs- en andere vervoersgerelateerde medische keuringen verrichten. Elke taxichauffeur moet 
een medische verklaring kunnen overleggen om een chauffeurskaart voor de Boordcomputer Taxi 
(BCT) te verkrijgen of te verlengen. 
 
De chauffeurskaart taxi vraagt u aan bij het KIWA register. U heeft hierbij nodig: 

1. De aanvraagset van de BCT  
2. Rijbewijs 
3. Verklaring Omtrent het Gedrag 
4. Pasfoto 
5. Chauffeursdiploma taxi (vakdiploma taxi) 
6. Geneeskundige verklaring 

 
Geneeskundige Verklaring 
De geneeskundige verklaring (GV) moet ingevuld worden met en ondertekend worden door een 
keuringsarts waar u een afspraak mee kunt 
boeken via RegelZorg. Deze GV mag niet ouder 
zijn dan 4 maanden op het moment van 
ontvangst bij de KIWA. Vooraf krijgt u ook een 
medische vragenlijst die u in moet vullen zodat 
u die samen met de arts kunt bespreken. 
Minstens elke 5 jaar moet deze keuring 
opnieuw uitgevoerd worden. Om zo de 
chauffeurskaart taxi te kunnen verlengen. Dat betekent dus ook de nodige kosten maken. Leden van 
KNV Taxi en Zorgvervoer kunnen via Regelzorg voor slechts € 42,50 (excl. BTW) terecht voor een 
taxipaskeuring. 
 
Wilt u ook profiteren van dit voordeel? 

1. Registreer u bij RegelZorg en ontvang een referentiecode. Neem contact op met RegelZorg 
via info@regelzorg.nl en geef uw KNV lidmaatschapsnummer door. 

2. U boekt vervolgens uw keuringen online via www.regelzorg.nl met gebruik van de 
referentiecode, de korting wordt dan automatisch verrekend. 

3. U en de desbetreffende chauffeur ontvangen een bevestigings- en herinneringsmail bij het 
maken van de afspraak. U ontvangt de factuur voor de keuring(en) achteraf via de mail. 

 
Incompany keuringen 
Heeft u meerdere chauffeurs die gekeurd moeten worden in dezelfde periode? Neem dan contact op 
met RegelZorg om eventueel maatwerk te bespreken. 
 
Handige links 

 Meer informatie over de medische keuring via RegelZorg 

 Informatie van het CBR over de chauffeurskaart 

 Informatie van Kiwa-register over de chauffeurskaart 

 

https://www.kiwaregister.nl/boordcomputer_taxi/chauffeurskaart/
mailto:info@regelzorg.nl
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