
Aanvraagformulier WIJZIGING / DUPLICAAT  
Taxxxivergunning 
(inclusief ontheffing voor medegebruik van de lijnbusbaan/-strook in Amsterdam)

Wijzigingsformulier Taxxxivergunning    17-6-2013, versie 1 1 

Naam:
Tussenvoegsel:
Voornaam:
Voorletters:
Geboortedatum:

Straat en huisnummer
(en eventuele toevoeging):
Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer (thuis):
Mobiel nummer:
E-mail: 

Burgerservicenummer: 

Rijdt voor onderneming 
(naam onderneming): 
P-nummer onderneming: 
Aangesloten bij Toegelaten  
Taxiorganisatie  
(TTO; vul hier uw nieuwe TTO 
in als u van TTO wilt wijzigen):

1. Gegevens aanvrager (zie toelichting)  

2. Verklaring (alleen bij verlies/gestolen Taxxxiraamkaart en/of keycard) 

Aankruisen wat van toepassing is: 

 

06 - 

 

0  Ik verklaar dat ik mijn Taxxxiraamkaart/keycard* ben verloren of dat deze is gestolen. Ik ben er van 
op de hoogte dat de eerder aan mij verstrekte Taxxxiraamkaart/keycard* niet meer geldig is. Indien 
de eerder aan mij verstrekte Taxxxiraamkaart/keycard* weer terecht is, lever ik deze onverwijld in bij 
de Dienst Basisinformatie.

* Doorhalen wat niet van toepassing is

0 u wilt wisselen van TTO
0 uw Taxxxiraamkaart is verloren/gestolen
0 uw keycard is verloren/gestolen
0 uw Taxxxiraamkaart en keycard zijn verloren/gestolen
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5. Ondertekening  

Ik verklaar dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Datum    Plaats

Handtekening

De aanvraag en de bijbehorende documenten dienen verzonden te worden naar: 
Dienst Basisinformatie 
Taakgroep Taxi 
Antwoordnummer 10074 (een postzegel is niet nodig) 
1000 RA Amsterdam 

Of

Afgeven bij de receptie van Stadsdeel Centrum, Amstel 1 (binnenstraat Stadhuis) 

4. Leges  

De kosten voor het aanvragen van:
• een Taxxxivergunning bij wisseling van TTO zijn € 70,00
• een duplicaat Taxxxiraamkaart zijn € 70,00
• een nieuwe keycard zijn € 70,00
• een duplicaat Taxxxiraamkaart en nieuwe keycard zijn € 100,00

Let op!  Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag dient u vooraf de betreffende leges (kosten) 
overgemaakt te hebben op rekeningnummer 4595254, t.n.v. Dienst Basisinformatie, onder vermelding 
van uw chauffeurskaartnummer. 

Het is niet mogelijk de leges aan de kassa te voldoen. Zodra wij uw aanvraag en betaling hebben 
ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. 

3. Bij uw aanvraag dient u de volgende documenten mee te sturen (zie toelichting) 

a. Een kopie van uw geldige rijbewijs (voor- en achterzijde). 
b.  Een kopie van de geldige ondernemersvergunning van de vervoerder waar u voor rijdt. 

Let op!  Het betreft hier de daadwerkelijke vergunning (brief) en dus niet het vergunningbewijs.
Let op!  Dit onderdeel is alleen van toepassing bij wisseling van TTO.



Aanvraagformulier WIJZIGING / DUPLICAAT  
Taxxxivergunning 
(inclusief ontheffing voor medegebruik van de lijnbusbaan/-strook in Amsterdam)

Wijzigingsformulier Taxxxivergunning    17-6-2013, versie 1 3 

Toelichting bij aanvraagformulier Taxxxivergunning 

• Onder punt 1: gegevens aanvrager 
Rijdt voor onderneming 
Vul hier in voor welke onderneming (vervoerder) met een P-nummer u rijdt. 

P-nummer onderneming: 
Vul hier in welk P-nummer de onderneming waar u voor rijdt, heeft. 

Toegelaten TaxiOrganisatie 
Vul hier in bij welke Toegelaten TaxiOrganisatie (TTO) u bent aangesloten. U moet bij een TTO zijn 
aangesloten om een Taxxxivergunning aan te kunnen vragen. Als u van TTO wisselt, vult u hier de 
naam van uw nieuwe TTO in. Let u erop dat uw nieuwe TTO u ook nog moet aanmelden, voordat de 
aanvraag in behandeling kan worden genomen.

• Onder punt 3: meesturen met aanvraag
Ondernemersvergunning (alleen bij wijziging van TTO)
Het betreft hier de daadwerkelijke vergunning (brief) en dus niet het vergunningbewijs. De 
ondernemersvergunning hoeft u alleen mee te sturen als u van TTO wisselt.

Geldigheidsduur 
De Taxxxivergunning wordt afgegeven met een geldigheidsduur van die van de eerder afgegeven 
Taxxxivergunning.


