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Toets 21 Stad- en stratenkennis &  
Normen en Waarden  

 

 

Naam:.………………………………………………………………………………………........... 

 

Onderneming:………………………………………………………………………………... 

 

Datum:……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Examenduur: maximaal 60 minuten   Aantal opgaven: 25 
 

Omcirkel het juiste antwoord. Indien u een antwoord heeft omcirkeld maar het 
antwoord wil verbeteren, zet u er een kruis doorheen en omcirkeld u het juiste 
antwoord. Succes! 
 

Vragen: 
Toetsvragen: onderdeel Stad- en stratenkennis 
 
1. Welke straat bestaat niet in ‘s-Hertogenbosch?  

1.   Sportlaan. 
2.   Vughterstraat. 
3.   Ridderstraat. 
4.   Strijpsestraat. 

 
2. The Duke Boutique Hotel ligt?  

1.   Het bestaat niet. 
2.   Op het Pettelaarpark.  
3.   In het Centrum. 
4.   Aan de A2 bij afslag Rosmalen. 

 
3. Hoeveel NS stations heeft gemeente ’s-Hertogenbosch?  

1.   Een 
2.   Twee 
3.   Drie 
4.   Vier 

 
4. De JT bioscoop ligt aan? 

1.   De Hooge Steenweg. 
2.   De Jan Heinstraat. 
3.   De Handelskade. 
4.       De Ortenstraat. 

 
5. Welk plein bestaat in ‘s-Hertogenbosch?  

1.   Graaf Hendrik III Plein. 
2.   Burgemeester Loeffplein. 
3.   Koningsplein. 
4.   Heuvelplein. 
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6. Wat is de maximumsnelheid op de A59 tussen Engelen en de Maaspoort? 

1.   100 km/u. 
2.   120 km/u. 
3.   80 km/u. 
4.   130 km/u. 

 
7. Hoe heet het bedrijvenpark langs de A2 tussen knooppunt Hintham en afslag 21 
(Veghel)? 

1.   De Brand. 
2.   De Vutter. 
3.   Tradepark de Herven. 
4.   De Rietvelden. 

 
8. Hoe heet het bekende tennistoernooi dat elk jaar in Rosmalen plaatsvindt? 

1.   Ordina Open. 
2.   Holland Master Toernooi. 
3.   Open Bossche Tenniskampioenschappen. 
4.   Brabant Open. 

 
9. Vlijmen ligt? 

1.   Ten Zuiden van ’s-Hertogenbosch.  
2.   Ten Noorden van ’s-Hertogenbosch.  
3.   Ten Westen van ’s-Hertogenbosch.  
4.   Ten Oosten van ’s-Hertogenbosch.  

 
10. Een klant wil van het Stadion de Vliert naar het Centraal Station. Wat is de snelste 
route? 

1.   Graafseweg, van Grobbendoncklaan, Aartshertogenlaan, 
Orthenseweg, Dieze Brug en dan de Brugstraat.  

2.   Graafseweg, Hinhamereinde, Zuid Willemsvaart, Citadellaan, Dieze 
Brug en dan de Brugstraat. 

3.   Stadionlaan, Aartshertogenlaan, Orthenseweg, Dieze Brug en dan de 
Brugstraat.  

4.   Stadionlaan, van Grobbendoncklaan, Zandzuigerstraat, Orthenseweg, 
Dieze Brug en dan de Brugstraat.  

 
11. U wil vanaf de Hambakenweg richting Oss, welke snelwegen gebruikt u? 

1.   De A59 en dan de A2.  
2.   De A2 en dan de A59. 
3.   De A2 en dan via de A65 naar de A59. 
4.   De A59, dan de A2 en vervolgens de A59.  

 
12. U vervoert een klant van Eindhoven naar Soetelieve in ’s-Hertogenbosch. Welke 
afslag neemt u op de A2? 

1.   Afslag Sint-Michielsgestel. 
2.   Afslag Veghel-Helmond. 
3.   Afslag Nijmegen-Oss-Rosmalen. 
4.             Afslag Rosmalen 

 
13. Wat is het hoogste gebouw van ’s-Hertogenbosch? 

1.   De St. Janskathedraal. 
2.   Het Provinciehuis. 
3.   Het Jeroen Bosch Ziekenhuis. 
4.   De Jheronimus Bosch Toren.  
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14. Wat is de maximumsnelheid in de meeste woonwijken van ’s-Hertogenbosch? 

1.   15 km/u. 
2.   30 km/u. 
3.   50 km/u. 
4.   70 km/u. 

 

 

Toetsvragen: onderdeel Taxiwetgeving  
 
15. U krijgt een opstapper naar Schiphol Airport. U maakt een prijsafspraak met de 
klant en brengt hem voor 90 Euro naar de luchthaven en zet de meter niet aan. Mag dit 
volgens ILT? 

1.   Ja. Bij een prijsafspraak mag dit van ILT.  
2.   Ja. Maar alleen na melding bij de Centrale.  
3.   Nee. Uw taximeter moet aan staan.  
4.   Ja. Het is uw “winkel” dus ook uw “kassa”. 

 
16. Een klant vraagt of u haar van het Provinciehuis naar de begraafplaats in 
Rosmalen wil brengen (15 min wachttijd) en daarna door wil rijden naar Station ’s-
Hertogenbosch. Wat rekent u af als u bij de begraafplaats bent?  

1.   De ritprijs van het Provinciehuis naar de begraafplaats.  
2.   De ritprijs van het Provinciehuis naar de begraafplaats en de wachttijd.  
3.   De ritprijs van het Provinciehuis naar de begraafplaats, de wachttijd en 

ongeveer 25% van de rit naar het Station.  
4.   De ritprijs van het Provinciehuis naar de begraafplaats, de wachttijd en de 

ritprijs van de begraafplaats naar Station ‘s-Hertogenbosch.  
 
17. U heeft meerdere tarieven in uw meter laten zetten. Een ervan is speciaal bedoeld 
voor 65+ klanten (10 % korting). Mag dit?  

1.   Nee.  
2.   Ja.  
3.   Ja. Mits u dit meldt bij de bevoegde instanties.  
4.   Nee. U mag die korting wel verrekenen aan het einde van de rit. 

 
18. Welke stelling is juist?  

1.   U hoeft bij een taxirit de meter niet aan te zetten.  
2.   Een zes persoonswagen mag tijdens elke rit een hoger tarief berekenen.  
3.   Als u voorafgaande aan de rit wacht op verzoek van uw klant mag u de meter 

aanzetten met wachttijd.  
4.   Het standaard kilometertarief is € 2,20. 

 

Toetsvragen: onderdeel Normen- en waardeprotocol Bossche 
taxikeurmerk 
 
19. Is de afstand die een passagier wil rijden een argument om een taxirit te weigeren?
 1.   Ja.  

2  Soms. Het is afhankelijk van die afstand, er zijn ritjes die te kort zijn.  
3  In uitzonderlijke gevallen kunt u de klant € 10,- laten betalen zodat uw 

wachttijd gecompenseerd wordt en u dus niet behoefd te weigeren.  
4  Nee. Een rit is een rit en de klant is koning. 
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20. U staat buiten uw taxi aan de kop van de taxistandplaats (u heeft zelf de 5e positie 
in de rij) en verwijst de klanten naar taxi’s van collega’s die ook in de rij staan en die 
tot dezelfde organisatie behoren. Kan dit volgens het normen en waarden protocol? 

1.Ja. U mag uw eigen “club” promoten en het blijft de klant die de keuze maakt. 
2.Ja. Concurrentie is hard dus alle middelen zijn toegestaan.  
3.Nee. Normen en waarden wil ook zeggen respect voor elkaar en daar past dit 
gedrag niet bij.  
4.Nee. De klant bepaalt in welke taxi hij stapt zonder dat u daar invloed op uitoefent. 

 
21. Op zondagmorgen 08.00 uur krijgt u een rit naar Eindhoven Airport. Er is bijna 
geen verkeer op de weg. Welke stelling is juist?  

1. U rijdt met 150 km p/u naar de luchthaven. De klant is er snel en u bent weer vlug 
terug zodat u meer geld kan verdienen.  

2. U vraagt aan de klant of er bezwaar is dat u harder rijdt zodat u eerder terug bent. 
3. U houdt zich aan de snelheid en zorgt dat de klant veilig en comfortabel reist. 
4. U zegt tegen de klant dat u deze taxi nog maar net heeft en dat u hem even uit wil 

proberen. 
 
22. Uw passagier wil van het CS naar Maaskantje. Op +/-1 km van de bestemming 
verzoekt uw passagier u om te stoppen. Hij wil er uit omdat hij niet genoeg geld bij 
zich heeft om verder te rijden. Wat is het meest klantvriendelijk?  

1.   U stopt, rekent af en wenst de klant een prettige dag.  
2.   U vraagt de klant het restant op uw rekening te storten en rijdt door.  
3.   U rijdt gewoon door en zegt dat die laatste kilometer service is.  
4.   U zegt de klant dat hij genoeg geld mee moet nemen wanneer hij een taxi neemt 

  

Toetsvragen: Sociale Vaardigheden 
 

23. Tijdens uw rit met passagiers, op zondagmorgen om 06.00 uur, komt u bij een rood 
verkeerslicht. U weet dat er geen camera staat. Wat doet u?  

1.   In het belang van de klant rijdt u door. Op die manier is de klant eerder thuis 
en zal dat zeker waarderen.  

2.   U vraagt aan de klant of hij het bezwaarlijk vindt dat u doorrijdt. Het is toch 
zinloos om voor een verkeerslicht te wachten wanneer er geen verkeer is.  

3.   U stopt. Het is uw taak passagiers veilig te vervoeren. Dat gaat boven een 
eventuele kleine tijdwinst.  

4.   U komt bijna tot stilstand en zodra u ziet dat er geen kruisend verkeer is geeft 
u vol gas zodat de klant eerder thuis is en u eerder aan de volgende rit kunt 
beginnen. 

 
24. U raakt betrokken bij een ongeval. Als sociaal vaardige chauffeur weet u hoe het 
hoort. Wat is de juiste volgorde van handelen?  

1.  U bekommert zich eerst om de gewonden en belt daarna 112 en de Centrale. 
2. U denkt eerst aan uw eigen veiligheid, bekommert zich om de gewonden en belt 

daarna 112.  
3. U belt 112, probeert het overige verkeer te waarschuwen en kijkt naar de 

gewonden. 
4.  U belt de Centrale, belt 112, regelt het verkeer en kijkt dan naar de gewonden. 

 
25. De klant die u in het café op moet halen blijkt bij uw binnenkomst nogal verhit en 
agressief te zijn. Wat is van onderstaande oplossingen de beste?  

1.   U zegt de klant dat hij opnieuw moet bellen wanneer hij weer nuchter is.  
2.   U neemt hem mee, klant is klant.  
3.   U biedt aan terug te komen als de klant gekalmeerd is.  
4.        U gaat in discussie met de klant en dreigt hem niet mee te nemen 


