Tresja van Dam
Provincies: Friesland - Drenthe - Flevoland - Overijssel - Gelderland - Utrecht en
Noord Holland
Omschrijving:
Tresja brengt u snel, zakelijk en op de meest efficiënte wijze van A naar B.
Ze heeft een jaren lange praktijkervaring als allround chauffeur personenvervoer.
U kunt Tresja inzetten voor al uw vervoerswensen als het gaat om personenvervoer en
alle daaraan gerelateerde werkzaamheden.
Zij voert elke dag met veel liefde en enthousiasme het vak uit van allround chauffeur
personenvervoer.
Opleidingen:
• Chauffeursdiploma Taxi
!
Taxipas
uitgegeven
door
KIWA
!
•
• Rijtrainingen bij Cotrae Traffic & Automotive Education
• Taxi Keurmerk trainingen: - Algemene Taxi Bedrijfscursus
!
(TX - Keur)
- Levensreddend handelen (o.a reanimeren)
- Specifieke Taxi Bedrijfscursus
!

(diploma)
(Taxi pas)
(certificaat)
(jaarlijks)
(jaarlijks)
(elke 2 jaar)

Waarom kiezen voor Tresja van Dam?
U kiest voor Tresja als u een chauffeur zoekt van onbesproken gedrag, die beschaafd,
100% discreet en betrouwbaar is en op flexibele wijze haar werktijden aanpast aan uw
wensen op het terrein van personenvervoer.
Tresja heeft veel kennis van het professionele personenvervoer. Om deze reden werkt zij
bij Vloettax Personenvervoer nieuwe collega’s in met praktijktrainingen on the job.
Persoonlijke kenmerken:
Bij Vloettax, DVG en Cotrae Traffic & Automotive Education heeft Tresja het vak van
allround chauffeur personenvervoer geleerd.
Tresja heeft een zeer professionele, klantvriendelijke en sociale instelling.
Door haar ruime werkervaring binnen de sector personenvervoer kan zij al uw
vervoerswensen en daaraan gerelateerde bijkomende werkzaamheden op professionele
wijze uitvoeren.

Referenties:
Referenties van Tresja zijn op aanvraag beschikbaar
Inzetbaarheid:
U kunt Tresja inzetten voor al uw vervoerswensen binnen de sector personenvervoer
in de bovenvermelde provincies.
Tarief:
Uurtarief zonder auto:!

!

!

!

Uurtarief met auto:
• Toyota Avensis Wagon D4D (Turbo Diesel)
• Audi A6 3.0 TDI sedan
* de vermelde tarieven zijn exclusief btw

!

€26,50*
€51,50*
€56,50*

Informatie / rit aanvraag
U kunt informatie en / of een rit aanvragen via de telefoon of per e-mail:
Tijdens kantoor uren van 08:00 tot 17:00 uur van maandag t/m vrijdag:
Telefoonnummer: 0527 - 61 63 36
E - mail:
planning@vloettax.nl
Buiten kantoor uren en in het weekend:
Telefoonnummer: 06 - 10 89 54 50
E - mail:
jvdmolen@vloettax.nl
Aanvullende informatie
Tresja beschikt over het CCV - Chauffeursdiploma Taxi uitgegeven door het CBR.
CCV - Chauffeursdiploma taxi
Het chauffeursdiploma taxi is door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in 2005
ingevoerd om de dienstverlening van taxichauffeurs te verbeteren.
Het examen wordt afgenomen door een CBR examinator en bestaat uit een theorie- en
een praktijkexamen.
Naast een professionele rijstijl zijn belangrijke items bij het examen;
• Klantvriendelijkheid
• Het nemen van de kortste route van A naar B
• Het correct hanteren van de Boord Computer Taxi (BCT)
• Het correct naleven van de rij- en rusttijden
TX - Keur
Vloettax Personenvervoer is gecertificeerd door TX - Keur, het landelijke
kwaliteitskeurmerk voor taxivervoer.
Het TX - Keur staat voor vakkundige chauffeurs en comfortabel, vlot en veilig taxi vervoer.
TX - Keur is het enige landelijke kwaliteitskeurmerk van de taxibranche.
Taxibedrijven die het TX - Keur hebben behaald worden jaarlijks onafhankelijk getoetst.
Daarnaast worden er continu tussentijdse kwaliteitscontroles gehouden op straat, bij
ziekenhuizen, scholen en instellingen waar taxi’s vaak komen.

Een taxi met het TX - Keur is:
• Betrouwbaar:
• Veilig:
• Netjes:
• Onafhankelijk getoetst:
• Herkenbaar:

de ondernemer zorgt voor continuïteit
de taxi voldoet aan strenge veiligheidseisen
zowel de taxi als de chauffeur moeten representatief zijn
de criteria voor inspectie zijn door neutrale partijen vastgesteld
aan de blauwe TX - Keur sticker rechts op de voorruit

En de taxichauffeur is:
• Goed opgeleid middels regelmatige bijscholing
• Klantgericht, vriendelijk en sociaal vaardig
DVG Personenvervoer
Vloettax Personenvervoer is mede oprichter en - aandeelhouder van DVG.
DVG (statutaire naam: De Vier Gewesten) is een landelijke franchise-organisatie van taxien touringcar ondernemingen.
Het werkgebied van DVG heeft zich vanaf het oprichtingsjaar 1992 uitgebreid tot geheel
Nederland met inmiddels meer dan 125 bedrijven (Franchisenemers).
Gezamenlijk beschikken de DVG franchisenemers over circa 5000 voertuigen, variërend
van taxi’s, taxibusjes, rolstoel-bussen, directie- en VIP voertuigen en touringcars.
Door de bundeling van taxi- en touringcar bedrijven is DVG in staat voor vrijwel iedere
vervoersvraag een passende oplossing aan te bieden.
Hierbij kan worden gedacht aan:
• Vervoer in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
• Collectief Vraag afhankelijk Vervoer (CVV)
• Zittend ziekenvervoer
• Leerlingenvervoer
• Woon - werkverkeer
• Luchthaven vervoer
• Directie- en VIP vervoer
• AWBZ - vervoer
• Straattaxi

