Søknaden vil bli registrert og rangert etter ansiennitet, og sjåfører som har
kjørt i Asker & Bærum Taxi vil bli prioritert.
Listen gjelder fra og med 15.03.2022, Dette kan endres etter behov.
Nye medlemskaps bevis tildeles hvis ledig kapasitet.
Dette er for å begrense økonomisk risiko for Asker & Bærum Taxi SA sine medlemmer

Krav for å bli eier i Asker og Bærum Taxi SA
Sjåfører som ønsker eierskap i Asker og Bærum taxi SA, blir prioritert etter ansiennitet kun
i Asker og Bærum Taxi.
Ta kontakt på epost: rb@taxus.no for mer informasjon.

Dette utføres på følgende måte:
1.
Ved ledig kapasitet kontaktes sjåfører systematisk fra toppen ned
ansiennitetslisten.
2.
Søkeren må deretter møte opp på innkalt intervju.
3.
Søkeren må møte opp etter avtale på trafikkontoret og ha med utfylt
søknadsskjema og alle vedlegg.
4.
Søkeren vil deretter, dersom godkjent, bli innkalt for signering av
tilknytningsavtalen.

Dette må du ta med deg til signeringsmøtet for tilknytningsavtalen:
•
Kvittering på innbetalt Innmeldingsavgift (ref. søknadskjema vilkår)
•
Kvittering på innbetalt Andelinnskudd ( ref. vedtekter)
•
Nyeste skattemelding (selvangivelse)

SØKNADSKJEMA FOR TILKNYTNING TIL ASKER & BÆRUM TAXI SA

Søker navn:

Adresse:

Daglig leder:

Postnummer/sted:

Foretakets navn:

E-post:

Organisasjonsnummer:

Mobilnummer:

Vedlegg:
Kopi av gyldig ID (førerkort, bankkort eller pass)
Kopi av gyldig Sjåfør ID utstedt av Asker og Bærum Taxi SA.
Kopi av gyldig kjøreseddel utstedt av Politiet.
Originalt Løyvedokument.
Politiattest for innehaver/daglig leder.
Skatteattest for innehaver/daglig leder.
Konkursattest for innehaver/daglig leder.
Kursbevis på bestått løyve kurs/eksamen hos Statens Vegvesen.
Godkjent ansiennitet liste fra Asker & Bærum Taxi SA.
Selvangivelser for de årene sjåføren ønsker ansiennitet registrert for.
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VILKÅR FOR TILKNYTNING

1. Ansiennitet krav:
a) Ansiennitet gjelder kun opparbeidet i Asker og Bærum Taxi SA.
b) Må dokumentere minimum 20 skift per måned i Asker og Bærum Taxi SA.
(praksis?)
c) Det stilles videre krav til en minimumslønn per år som tilsvarer 2-G i Asker og
Bærum Taxi SA.
d) Ved fravær over 3 år så vil tidligere ansiennitet bortfalle, gjelder ikke
svangerskap permisjon, sykdom med godkjent sykemelding.
e) Språkkrav B2
2. Tildeles kun -1- ett- medlemskap pr løyvehaver med kun ett løyve registrert.
3. Skal ikke ha taxiløyve i persontransport virksomhet eller eierinteresse i
persontransport.
4. Medlemmer tilsluttet Asker & Bærum Taxi SA har ikke anledning til å kjøre for
konkurrerende selskap, dette gjelder også andre elektroniske plattformer. Har medlemmet
kjørt for slik sentral, skal det fremlegges skriftlig dokumentasjon på atarbeidsforholdet er
avsluttet.
5. Medlemskap tildeles sjåfører som har opparbeidet minst 10 år ansiennitet kun i Asker &
Bærum Taxi SA.
6. Bestått løyveeksamen fra Statens vegvesen.
7. Politiattest for innehaver/daglig leder.
8. Skatteattest for innehaver/daglig leder.
9. Konkursattest for innehaver/daglig leder.
10. Gyldig kjøreseddel utstedt av Politiet.
11. Gyldig løyve dokument utstedt av Fylkeskommunen.
12. Samtykke til kredittsjekk.
13. Andelsinnskudd ref. Asker og Bærum Taxi SA Vedtekter.
14. Innmeldingsavgift på kr 12 000,-
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