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Verklaring af te geven door taxiondernemingen met en zonder personeel 

 

  

                                                                          

 
        P-nummer: 
 
 

VERKLARING 
 

 

ONDERGETEKENDE: 

 

De taxionderneming,  zijnde    (naam bedrijf)                                                                                                     

                      rechtsgeldig  vertegenwoordigd door                                                                                  

  

Overwegende dat:  

 
- de taxionderneming  ermee bekend is, dat de Stichting TX-Keur (STX) eigenaresse en rechthebbende is 

van het TX-Keur en van het daarop betrekking hebbende embleem; 

- STX het TX-Keur verleent en gerechtigd is sancties toe te passen; 

- STX controles laat uitvoeren 

- de taxionderneming er verder mee bekend is, dat het exclusieve recht om het embleem te gebruiken op 

de taxi’s, waarover hij de beschikking heeft, op zijn documenten en op zijn promotiematerialen 

verkregen wordt vanaf het moment dat STX hem het TX-Keur verleent, geldig blijft zolang hij in het 

bezit is van een geldig TX-Keur en voldoet aan de overige voorwaarden van het TX-Keur; 

- de taxionderneming  ervan op de hoogte is, dat STX jegens hem niet aansprakelijk is voor de schade, 

die hij lijdt als gevolg van  wanprestatie of onrechtmatig handelen van STX, tenzij STX opzet of grove 

schuld valt te verwijten; 

 Verklaart in het kader van de verkrijging van het TX-Keur jegens STX het volgende: 

 

- de taxionderneming zal de rechten voortvloeiende uit deze licentie niet overdragen, bezwaren, in 

sublicentie geven, niet aan derden ter beschikking  stellen of vervreemden; 

- de taxionderneming zal zijn bedrijf op zodanige wijze uitoefenen, dat geen afbreuk wordt gedaan aan 

het TX-Keur; 



 

   

- de taxionderneming zal, wanneer hij niet langer voldoet aan de voorwaarden voor het TX-Keur dit 

binnen een maand melden aan STX; 

- de taxionderneming zal geen (rechts)maatregelen treffen terzake van (vermeend) inbreuk op de 

licentierechten door derden; 

- de taxionderneming zal het gebruik van het embleem onmiddellijk staken en de stickers van de taxi’s 

verwijderen op het moment, dat hij niet meer aan de voorwaarden voldoet;  

- de taxionderneming zal toestaan dat door of namens STX gecontroleerd wordt of hij voldoet aan zijn 

verplichtingen na beëindiging van zijn licentie.  

 

De taxionderneming verplicht zich als aangeslotene van STX te onderwerpen aan het bepaalde in de 

statuten van STX en het bepaalde  in de krachtens deze statuten vastgestelde reglementen. 

De taxionderneming verplicht zich de verschuldigde bijdragen aan STX en aan het controlefonds te 

voldoen, welke worden geϊnd door de Inspectie-Instelling 

 

De taxionderneming verklaart te allen tijde gebonden te zijn aan de  Reglementen TX-Keur  Taxivervoer  

door taxiondernemingen met en zonder personeel zoals deze nu of in de toekomst zullen luiden. 

 

De taxionderneming verklaart tevens, dat de Inspectie Leefomgeving en Transport respectievelijk het 

Sociaal Fonds Taxi gemachtigd wordt c.q toestemming wordt verleend gegevens te verstrekken 

respectievelijk uit te wisselen met  STX. 

 

  

Ondergetekende, 

 

Bedrijf:  

 

Adres: 

 

Plaats:  

 

P-nummer: 

 

Datum:                       

 

Dhr/mw: 

 

Functie: 

 

 


