
 

 
Wijzigingen in het contract doorgeven via:  
 

• Bedrijfsbureau 
 Postbus 2138 
 2800 BG Gouda 
 info@quadrantkindercentra.nl 
 
 
 
Incidentele wijzigingen via:  
 

• De bso-vestiging van je kind 
 
 
 
Je kind gaat naar bso:  
 
 
 
……………………………………………... 
 
 
 
 
Tel nr:…....………………………………….. 

 
Wat kost het vervoer per taxi? 
Voor de actuele prijs van het taxivervoer kun 
je terecht bij een van onze plaatsings-
medewerkers T  0182 689 896 of op onze 
website: www.quadrantkindercentra.nl 
(tarieven bso). 
 
 
Mijn kind hoeft vandaag niet met de taxi… 
Wanneer je kind bijvoorbeeld ziek is en geen 
gebruik gaat maken van de bso, dan meld je 
dat zo vroeg mogelijk bij de bso-locatie. De 
medewerkers zullen het taxibedrijf laten weten 
dat je zoon of dochter niet hoeft te worden 
opgehaald of weggebracht door de taxi. 
 
 
Kost het mij alsnog geld? 
Omdat de ritprijs een gemiddelde prijs is, zal 
ook deze niet gemaakte rit worden  
gefactureerd.   
 
 
Geen taxi meer nodig? 
Wanneer je structureel wil stoppen met taxi-
vervoer zal het contract voor je kind worden 
aangepast. Voor opzeggingen geldt een ter-
mijn van 2 maanden, waarbij het per 15e of 
laatste dag van de maand in gaat. 

 

veilig vervoer 

 

Wijzigingen Taxi niet nodig? 

 
 

Met de taxi van of naar Quadrant  



 
Wanneer de afstand tussen school en de bso 
te groot is om kinderen te voet op per fiets op 
te halen, maakt Quadrant gebruik van de  
diensten van een taxibedrijf.  
 
Jouw kind zal van of naar de bso worden ver-
voerd met de taxi. In deze folder  
beantwoorden we alvast de meest gestelde 
vragen over taxivervoer bij Quadrant. 
 
 
Taxi- en busvervoer in de wet 
‘…In bussen en op de achterbank van een taxi 
is een autostoeltje niet verplicht. Kinderen 
vanaf 3 jaar en volwassenen moeten dan de 
gordels gebruiken, voor zover aanwezig, en 
kinderen jonger dan 3 jaar mogen in dat geval 
los op de achterbank worden vervoerd.’  
Bron: 3VO, 2008  
 
 
Hoeveel kinderen in één  taxi? 
Quadrant laat ten hoogste 3 kinderen op de 
achterbank van de taxi vervoeren. Hierbij  
stellen wij het gebruik van autogordels ver-
plicht. Op de voorstoel van de taxi wordt een 
kind uitsluitend vervoerd wanneer er geen 
plaats op de achterbank meer is. Gebruik van  
autogordel is op de voorstoel verplicht.  
 
 
Welke bedrijven? 
Quadrant heeft vaste afspraken gemaakt met 
Thalia-taxi en Startax. Wij maken gebruik van 
hun vervoersdiensten. 

 
Goede afspraken geven een rustig gevoel  
De onderstaande afspraken zijn met de taxi-
bedrijven gemaakt:  
 

• Elke chauffeur is in het bezit van een VOG 
(Verklaring Omtrent Gedrag). Dit wordt  
bijgehouden door de taxicentrale.  

• Kinderen worden vervoerd in de gordel  
conform de wettelijke regels zoals eerder 
genoemd. 

• De kinderen zitten bij voorkeur achterin de 
auto. 

• Kinderen worden door de taxichauffeur  
persoonlijk in de scholen (of de bso-locatie) 
of op het schoolplein opgehaald en afgele-
verd tot in de bso-locatie (of scholen/ 
schoolplein, afhankelijk van de leeftijd). 

• Elke vestiging hanteert een basisoverzicht 
waarin per dag per school aangegeven 
staat welke kinderen met de taxi worden 
vervoerd. Regelmatig wordt het basisover-
zicht gescreend op geldigheid. Eventuele  
veranderingen worden hierin verwerkt. 

• Dagelijkse (incidentele) mutaties worden 
door de medewerkers van een locatie van 
Quadrant telefonisch doorgegeven aan de 
taxicentrale. 

• Elke chauffeur van Thalia-taxi wordt geacht 
zijn uniform te dragen waarbij de rode das 
essentieel is als herkenningspunt voor de 
kinderen die opgehaald worden. 

• De chauffeurs van Startax dragen key 
cords met een duidelijk herkenbaar kaartje 
met logo van Quadrant. 

• Alle inzittenden vallen onder de ongevallen 
verzekering van het taxibedrijf. 

 

 
Hoe kan ik mijn kind het beste voorberei-
den op vervoer met de taxi? 
Het herkenningspunt van de rode das en  
afspraken met de leerkracht over overdragen 
van je kind van / aan de chauffeur zullen de 
spanning zeker minder maken.  
Je kunt ook één of twee keer meerijden met je 
zoon of dochter om hem of haar te laten  
ervaren hoe het is om in de taxi te zitten. 
 
 
Waar kan ik de opmerkingen m.b.t. taxi-
vervoer kwijt? 
Je kunt je opmerkingen en verbeterpunten het 
beste zo snel mogelijk delen met de pedago-
gisch medewerkers op de vestiging en/ of met 
de manager bso. Op deze manier kunnen we 
zo snel mogelijk reageren op de opmerkingen 
en onze dienst mogelijk verbeteren. 
 
 
Incidentele opvang bij Quadrant 
Wanneer je gebruik wilt maken van incidentele 
opvang is het vervoer met taxi niet vanzelf-
sprekend. Hierover neem je contact op met de 
bso-locatie. Daar zullen verdere afspraken 
met je worden gemaakt over het ophalen of 
wegbrengen van je kind.  

Hoe gaat het? Met de taxi?  


