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Gemakkelijk en snel je taxi pas! 
HAAL SAMEN MET HET GEHELE BAX TEAM JE TAXI PAS

Bax Opleidingen                   0416 - 37 24 50             www.baxopleidingen.nlT W

INFORMATIE
Haal nu je taxi pas!

Taxi

Haal met een duidelijk plan je taxi pas



OVER BAX OPLEIDINGEN
Bax Opleidingen is de grootste rijschool uit de regio, 
met een zéér hoog slagingspercentage. Uitgerust met 
een gezellig team van medewerkers is Bax Opleidingen 
een professionele FAM Verkeersschool (Federatie 
Autorijscholen Management), voorzien van het “5 
sterren qualitylabel”.

FAM Verkeersscholen zijn toonaangevend in Nederland, 
een rijschool wordt hier alleen tot toegelaten wanneer 
er aan zeer hoge eisen is voldaan. Er wordt onder 
andere gekeken naar de mogelijkheden binnen de 
rijschool. In alle categorieën lesgeven is bijvoorbeeld 
een vereiste, evenals een goede administratie. Een 
goede balie en theorielokaal zijn onontbeerlijk.

Ooit begonnen als autorijschool, verzorgen wij al 
bijna 60 jaar opleidingen van kwaliteit. Wij leiden 
toekomstige weggebruikers op voor de volgende 
rijbewijscategorieën: bromfiets, brommobiel, motor, 
auto(maat), aanhanger achter de auto, vrachtauto, 
vrachtauto met aanhanger, bus, taxi, code 95/
vakbekwaamheid. Daarnaast verzorgen wij ook 
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logistieke opleidingen en geven cursussen voor het 
behalen van het vaarbewijs, veiligheidsopleidingen en 
het C1 camperrijbewijs. Kwaliteit staat voorop, daarom 
lessen we altijd met de nieuwste materialen.

Vind je het leuk om auto te rijden? Ben je graag onder 
de mensen? Houd je van vrijheid in je werk? Kies dan 
voor een baan als taxichauffeur! Als taxichauffeur zit je 
veel op de weg, heb je altijd aanspraak met mensen en 
heb je zelf invloed op je werktijden. 

THEORIE
Bij Bax Opleidingen volg je twee keer 4 uur theorieles 
in combinatie met zelfstudie. Tijdens de lessen 
word je klaargestoomd voor het examen. Door thuis 
oefenexamens te maken en te studeren bereid jij je 
perfect voor.Het theorie-examen bestaat uit twee  
onderdelen:

Procedures Taxi: De procedures betreffen alle zaken die 
met jou en jouw klant te maken hebben. Bijvoorbeeld 
wat doe je als iemand onwel wordt, je een ongeluk 
meemaakt, je meer dan 8 uur per dag wilt werken enz.



Je behandelt je klant zoals deze behandeld moet 
worden;
Je kunt de vragen die de examinator tijdens de rit 
stelt juist beantwoorden (dit is een onderdeel dat 
tijdens de praktijklessen wordt behandeld);
Je hebt de uitstraling van een taxichauffeur.

INSCHRIJVEN
Ben je overtuigd en klaar om je eerste voet op het 
pedaal te zetten? Bel, mail of kom langs. Wij zouden 
het erg leuk vinden als wij je mogen inschrijven.

HEB JE NOG VRAGEN?
Bel ons gerust, stuur een mailtje of kom eens langs op 
ons opleidingscentrum!  
Tel. Hoofdkantoor (0416) 37 24 50 
Tel. vestiging Tilburg: (013) 469 11 19 
E-mail: info@baxopleidingen.nl

Adres Hoofdkantoor: 
Lipsstraat 52a, 5151 RP, Drunen

Adres vestiging Tilburg: 
Wielevenweg 34, 5048 CL, Tilburg

PRAKTIJK
Tijdens een praktijkles van 4 uur word je klaargestoomd 
voor het praktijkexamen. Dit kan zowel met  eigen auto 
als met een auto van ons, zo lang het voertuig aan de 
eisen van het CBR voldoet. Extra rijlessen zijn in overleg 
natuurlijk mogelijk. Tijdens het praktijkexamen zijn er 
verschillende zaken van belang:

Je kent de vijf routes die je toegestuurd hebt 
gekregen uit je hoofd;
Je kent de taxiprijzen en weet hoe je een ritprijs 
moet berekenen;
Je rijdt veilig en past ‘Het Nieuwe Rijden’ toe;



DE TAXI PAS

PRIJSLIJST

THEORIE:     
High Speed theorie, incl. 7 uur examentraining    €    70,33 €   78,95 €      74,00
Theorie examen       €    92,50 €   98,37 €      95,00
Theoriecursus 2 x 4 uur       €    420,00 €   508,20 €   440,00

PRAKTIJK MET EIGEN TAXI VOERTUIG:  
Praktijklessen 4 uur        €  195,00 € 235,95 €   205,00
Praktijkexamen Beperkt, zonder begeleiding    €  245,00 € 255,67 €    247,50
Praktijkexamen Volledig, zonder begeleiding    €  293,00 € 303,54 €   295,50

PRAKTIJK MET TAXI VOERTUIG BAX:    
Praktijklessen 4 uur       €  210,00 € 254,10 €   220,50
Praktijkexamen Beperkt (TVPC) incl. begeleiding   €  413,00 € 458,95 €   424,00
Praktijkexamen Volledig (TVP) incl. begeleiding    €  482,00 € 532,23 €   484,00
 

*NB CCV examentarief is vrijgesteld van BTW.

ARBO ARTS KEURING       €  89,50  € 108,30 €   94,00

Tevens dient een chauffeurskaart aangevraagd te worden bij KIWA.
De Gezondheidsverklaring voor KIWA is gratis te downloaden. 

BIJKOMENDE KOSTEN:
IVW pas, Verklaring van goedgedrag,                            
Gezondheidsverklaring en Arbo keuring

EXCL. BTW INCL. BTW 0-TARIEF 


