LEDENVOORDELEN KNV ZORGVERVOER EN TAXI
KNV Zorgvervoer en Taxi is dé landelijke ondernemersorganisatie voor ondernemers, die actief zijn in het
zorgvervoer en de taxibranche. Naast de lobby en andere collectieve belangenbehartiging, biedt KNV
Zorgvervoer en Taxi ook enkele ledenvoordelen aan. In deze folder informeren we je over die ledenvoordelen.
Krijg een deskundig antwoord op je vragen!
Je kunt als lid altijd kosteloos contact opnemen met het verenigingsbureau van KNV Zorgvervoer en Taxi in Den
Haag (knvtaxi@knv.nl of 070 - 349 0922). Medewerkers staan je graag te woord bij vragen die je hebt op
bijvoorbeeld het gebied van de CAO, taxiwetgeving of fiscale zaken. Ook beschikt KNV Zorgvervoer en Taxi over
een team van deskundige juristen die je bij kunnen staan bij kwesties over rij- en rusttijdenregels of de nieuwe
wet werk en zekerheid. Bij (collectief) ontslagzaken of bestuurlijke boetes kunnen zij je - tegen een scherp
uurtarief van € 120,- (excl. BTW) - met raad en daad terzijde staan.
Taxiregels.nl
KNV Zorgvervoer en Taxi ontwikkelde een aparte website waar alle wet- en regelgeving voor de sector op een
rij is terug te vinden. Geen gezoek meer hoe het zit en welke regels precies gelden. De site biedt de
mogelijkheid specifieke vragen in te dienen. Of op de verzendlijst voor nieuws gezet te worden. Kijk voor meer
info op www.taxiregels.nl

Maak gebruik van de ledenvoordelen!
Verdien je contributie (deels) terug door slim gebruik te maken van de benefits via een aantal producten of
diensten, die we je aanbieden. KNV Zorgvervoer en Taxi probeert hierbij kortingen te bedingen, die volledig ten
goede komen aan haar leden. We verdienen aan de verkoop van de aangeboden diensten of producten zelf
dus helemaal niets ! Hieronder alle ledenvoordelen op een rij. Op de site van KNV Zorgvervoer en Taxi
(https://www.knv.nl/) vind je meer informatie terug, ook over hoe je er gebruik van kunt maken.

IRU-erediploma chauffeur taxi
Door de International Road Transport Union (IRU) uit Genève, waar KNV Zorgvervoer en
Taxi lid van is, is een erediploma ingesteld. Dat wordt verleend aan chauffeurs, die zich
als taxichauffeur langdurig hebben onderscheiden door hun veilige manier van rijden,
trouwe dienst en goede gedrag. Je kunt als lid deze internationale onderscheiding dus
ook aanvragen, voor jezelf of voor één van je chauffeurs. De
aanvraagprocedure wordt jaarlijks opengesteld. Wil je een
chauffeur, die al jarenlang naar volle tevredenheid werkt, eens in
het zonnetje zetten ? Dan kan dat via het IRU-erediploma !

Besparingen op energie
De energierekening is vaak een fikse kostenpost. KNV Zorgvervoer en
Taxi heeft een zeer aantrekkelijk collectiviteitsaanbod voor je
gerealiseerd. Kies voor een nieuw energiecontract en je besparingen
kunnen oplopen tot wel 23%
gemiddeld. KNV Zorgvervoer en
Taxi werkt samen met Value2Source om dit inkoopvoordeel te
bewerkstelligen.
Een TL lamp wisselen en direct
50% stroom besparen ? Gewoon met je bestaande armaturen,
zonder enige aanpassing. Kort gezegd plaats je in je bestaande
armaturen - met
behulp van een
adapter - een
energiezuinige Philips
T5 TL lamp. Dit is 1
geheel, dus alsof je een lamp vervangt. Binnen 10 seconden
bespaar je al stroom. We werken voor dit product samen met
TLbespaarsnel.nl

Verzekeringen
KNV Zorgvervoer en Taxi heeft met een aantal partijen collectieve afspraken gemaakt rondom verzekeringen.
Dat is met AON Hewitt voor een collectieve ongevallenverzekering.
En met Boval/Felison rondom zorgverzekeringen en verzuim.
Ook kunnen zij met je kijken naar het verzekeren van je
wagenpark.
Tot slot kunnen leden van KNV Zorgvervoer en Taxi gebruik maken van de stilstand schaderegeling, die met de
Bond van Verzekeraars is afgesloten. Indien je taxi door schade/ongeval niet is in te zetten, ontvang je een
bepaald bedrag per dag.

Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi
Als lid van KNV Zorgvervoer en Taxi ben u automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie Zorgvervoer en
Taxi*. Je hoeft dat dus niet zelf meer te regelen (en te betalen) of een eigen geschillencommissie in te richten*.
*Alle taxiondernemers zijn wettelijk verplicht om zich aan te sluiten bij een geschillencommissie of een geschillencommissie
te hebben, artikel 77 van de Wet personenvervoer 2000.

Cursussen en trainingen met korting
KNV Zorgvervoer en Taxi werkt hierbij samen met MKB Cursus&training. Zij bieden al geruime tijd
uiteenlopende cursussen en trainingen aan voor het midden- en kleinbedrijf, tegen een scherp tarief. Samen
met hen hebben we een pakket trainingen bepaald, die voor jou als taxiondernemer, of voor je medewerkers,
nuttig kunnen zijn. Op de basistarieven hebben we een korting kunnen bedingen van 15%. Het gaat om de
volgende cursussen en trainingen:
 Succesvol inschrijven op Europese aanbestedingen
 Management van verandering
 Leidinggeven en motiveren
 Financieel management
 Klantgericht denken en handelen
 Marktgerichte communicatie
 Verkoop en acquisitie
 Onderhandelen
 Omgaan met lastige klanten en agressief gedrag
 Overvaltraining

Korting op medische keuring taxichauffeur
KNV Zorgvervoer en Taxi 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 Zorgvervoer en Taxi kunnen via Regelzorg voor slechts € 42,50 (excl. BTW) terecht voor een
taxipaskeuring.

Wilt u ook profiteren van dit voordeel?
1.
2.
3.

Registreer u bij RegelZorg en ontvang een referentiecode. Neem contact op met RegelZorg via
info@regelzorg.nl en geef uw KNV lidmaatschapsnummer door.
U boekt vervolgens uw keuringen online via www.regelzorg.nl met gebruik van de referentiecode, de
korting wordt dan automatisch verrekend.
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

Flinke korting op brandstof met de Fleetcard
Met de Fleetcard en Essocard een vaste korting bij 1 op de 3 tankstations in Nederland!
Diesel Card Service (DCS) biedt de leden van KNV Zorgvervoer en Taxi de
mogelijkheid aanzienlijke besparingen te realiseren op de
brandstofkosten. Met de Fleetcard kun je terecht bij 1.700
tankstations in de Benelux, waaronder bekende merken als Tinq, Tango,
Tamoil, Gulf, Lukoil en Avia. Daarnaast kun je dit netwerk nog eens
uitbreiden met ruim 300 Esso tankstations, beschikbaar met de
Essocard. De korting ontvang je op het gehele Fleetcard en Esso
netwerk, dus bij alle aangesloten locaties! Meer weten ? Klik dan hier.
Bij DCS hoef je geen minimumhoeveelheid te tanken, er is geen contract met een opzegtermijn en je betaalt in
het eerste jaar uitsluitend de getankte brandstof !! Dat biedt de samenwerking van KNV Zorgvervoer en Taxi
met DCS voor jou !!

Flinke korting op brandstof met Q8 Tango
KNV werkt samen met Q8 Tango. Door deze samenwerking met
Q8 Tango is het mogelijk voor KNV leden, maar ook voor
personeel werkzaam bij onze leden, om met flinke korting te
tanken!
Wat zijn de voordelen ?
Met de Q8 Tango tankpas:
Tankt u bij 551 stations in Nederland (Tango, Q8, Ok, Sakko en Esso/Texaco) en 1000+ in
de Benelux. Let op! Binnenkort komen er nog eens ruim 400 tankstations bij!
Tankt u met een speciale korting* van maar liefst 14 cent incl. BTW op de zeer lage
landelijke adviesprijs van Q8. Deze vindt u eenvoudig via de Q8 app.
Heeft u deze korting altijd en overal, ook langs de snelweg, tenzij de pompprijs nog
beter is!
Betaalt u elke twee weken per automatische incasso vanaf uw eigen rekening, dus
achteraf
Heeft een gratis en realtime beheer- en declaratiesysteem voor BTW teruggave
Betaalt u alleen de brandstof die u heeft getankt en verder niets! Dus geen maandelijkse kosten of
kosten voor de tankpas.
Interesse ? Vraag dan nu een offerte aan en profiteer van deze mooie samenwerking, via:
https://q8liberty.q8.nl/KNV.
*Verbruikt u meer dan 75.000 liter per jaar? Neem dan contact op met Ralf Smit (van Q8 Tango) via
rasmit@q8.com voor voordeel op maat.

