Pilot Eindhoven Airport.
Connexxion is onder voorwaarde bereid om een proef te starten met een paar eigenrijders
(TTOers) welke gekoppeld zijn aan de centrale van Taxibrainport BV, Croy 35 in Eindhoven
(Van Gerwen).
De volgende voorwaarden gelden hiervoor:
Betreft:
Invulling Eindhoven Airport op basis van vaste inzet met chauffeurs van Connexxion, Van
Gerwen en Cibatax aangevuld met geselecteerde ZZP-chauffeurs welke door Connexxion en
Eindhoven Airport worden goed gekeurd.
Uitgangspunten:
Connexxion Taxi Services heeft de overeenkomst met Eindhoven Airport.
Connexxion maakt gebruik van de diensten van Van Gerwen Taxi/Taxibrainport
Connexxion wenst gebruik te maken van Van Gerwen Taxi voor de inzet van ZZP-chauffeurs
Het gaat om een pilot, de geselecteerde zzp-ers krijgen t/m 15 oktober 2019 toegang en
vervolgens per periode van 3 maanden. Tussentijds wordt gekeken en eventueel aangepast,
pilot kan t.a.t. stop gezet worden.
Werkwijze:
Van Gerwen Taxi draagt zzp-ers aan, controleert, beheert en houdt toezicht op zzp-ers.
Connexxion keurt de zzp-ers en bepaalt uiteindelijk of de zzp-er wordt toegelaten. Middels
ondertekenen protocol worden er strenge eisen gesteld.
De zzp-ers rijden onder de centrale van Taxibrainport BV, in Taxsys worden de BCTgegevens gelogd. Een Multi centrale is dus verplicht.
Taxibrainport BV levert aan het einde van de maand, een totalen en een detail lijst op.
Maandelijks overleg over voortgang.
Nadere invulling opstelstrook, waarbij de loondienstchauffeurs voorrang hebben op de zzpchauffeurs.
Tarieven:
Reiziger betaalt maximum tarief taximeter.
Reiziger kan met de chauffeur vaste afspraken maken, afhankelijk van vraag, aanbod, weer,
etc. zal het tarief variëren, echter nooit hoger dan het maximum tarief.
De centrale kan de ZZPer verzoeken om naar Airport te gaan, ook kan men zelf een verzoek
indienen om naar de opstelstrook van Airport te gaan. In alle gevallen mag men alleen door
de poort na toestemming van de centrale. De centrale stuurt een bericht met toestemming
naar het voertuig.
Om gebruik te kunnen maken van de opstelstrook, zal men altijd de Multicentrale op Van
Gerwen aan moeten zetten zodat ze volledig gevolgd kunnen worden.
Eindhoven Airport, Connexxion of Taxibrainport bv kan deze pilot t.a.t. stopzetten mocht men
zich niet aan de regels houden of door andere omstandigheden. Gestart gaat worden met 3
ZZPers en gaan kijken hoe dit gaat.

