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versie 9/18 blz. 1-4 

 

Achternaam  

Voornamen   

Roepnaam  

Adres  

Postcode + Woonplaats  

Telefoon privé  

Telefoon mobiel  

Email adres  

Geboortedatum  

Geboorteplaats en –land  

Nationaliteit  

Geslacht M / V 

BSN-nummer  

Burgerlijke staat ongehuwd / gehuwd / gescheiden / wed. / samenwonend 

Woonachtig  bij ouders / bij eigen gezin / zelfstandig / in pension 

 
 

Rijvaardigheid Categorie Toelichting 

Voor welke categorieën is uw rijbewijs geldig? 
A / B / C / D 
Categorie E geldig bij D      ja / nee 

  

Afgiftedatum rijbewijs   

Is er sprake van rijbewijsbeperking ja / nee zo ja, welke code :  bv. D78 (rijden met automaat) 

Is uw rijbevoegdheid ontzegd (geweest)? ja / nee  

Bent u de laatste 5 jaar betrokken geweest bij  
één of meer ongevallen? 

ja / nee  

 
 

Vakbekwaamheid   

Code 95  ja / nee verloopdatum Code 95   

Aantal reeds gevolgde uren t.b.v. Code 95  

 
 

Overige diploma’s Datum Herhalingsdatum 

EHBO    

Reanimatie   

Anders   

 
 

Bent u in het bezit van Ja / Nee Nummer Afgiftedatum 

Geneeskundige Verklaring (v.h. Medibus) ja / nee   

Bestuurderskaart voor de digitale tachograaf ja / nee   

Taxipas ja / nee   

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) ja / nee    

Pasfoto verplicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het ontbreken van een  
foto kan reden zijn om uw 
sollicitatie niet te 
behandelen. 
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School/Onderwijsinstelling/Cursus Van Tot Diploma Opmerkingen 

   ja / nee  

   ja / nee  

   ja / nee  

   ja / nee  

   ja / nee  

 
 

Taal Spreken Schrijven 

Nederlands goed / redelijk / beperkt goed / redelijk / beperkt 

Engels                                goed / redelijk / beperkt  

Duits                                   goed / redelijk / beperkt  

Frans goed / redelijk / beperkt  

 goed / redelijk / beperkt  

 goed / redelijk / beperkt  

 
 

Arbeidssituatie  Ja / Nee  Toelichting  

Wie is uw huidige werkgever? Naam, adres, 
telefoonnummer, contactpersoon.  

 

Is er sprake van een opzegtermijn? ja / nee Zo ja, hoe lang? 

Naar welk dienstverband solliciteert u? voltijd deeltijd afroep 

Wat voor werkzaamheden blijft u doen, naast 
uw eventuele aanstelling bij Koninklijke Beuk 
bij een deeltijd- of afroep dienstverband? 

 

Wat is uw huidige bruto salaris? €                      dit is per:    maand  /  week  /  4 weken 

Heeft u of verwacht u een loonbeslag? ja / nee  

Bent u momenteel werkeloos? ja / nee  

Staat u ingeschreven bij het UWV? ja / nee  

Naam en inschrijfnummer van uw UWV  

Ontvangt u een (gedeeltelijke) uitkering? ja / nee Zo ja, welke? 

Heeft u in het verleden een (gedeeltelijke) 
uitkering ontvangen? 

ja / nee Zo ja, welke? 

 
 

Arbeidsverleden Naam, adres, contactpersoon, telefoonnummer 

Wie is (zijn) uw voorlaatste werkgever(s)?  

Werkgever 1:   

Werkgever 2:  

Werkgever 3:   

Werkgever 4:   

Werkgever 5:  

Mogen wij bij uw vorige werkgever(s) naar u 
informeren? 

ja / nee  
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Nadere kennismaking Ja / Nee Toelichting  

Heeft u hobby’s? 
Welke? 

ja / nee  

Bent u lid van een vereniging? 
Welke? 

ja / nee  

Bent u lid van een vakorganisatie? 
Welke? 

ja / nee  

Heeft u bezwaar tegen arbeid op zaterdag  
en zondag? 

ja / nee  

Realiseert u zich dat werken in de personen-
vervoersbranche zeer onregelmatig is? 

ja / nee  

Heeft u daar de juiste flexibele instelling 
voor? 

ja / nee  

Heeft u al definitieve vakanties gepland? 
Wanneer? 

ja / nee  

 
 

Ervaring Ja / Nee  Toelichting  

Heeft u ervaring in het besloten busvervoer? 
Hoeveel jaar? 

ja / nee  

Kunt u het aantal reizen per categorie 
aangeven? (globale schatting) 

internationale lijndienst  excursie/rondreis pendel dagtocht 

Heeft u eerder als chauffeur/reisleider 
(zonder gids) gefunctioneerd? Hoe vaak? 

ja / nee  

Heeft u rijervaring op het gebied van 
stads/streekvervoer? Hoeveel jaar? 

ja / nee  

Heeft u rijervaring met een vrachtauto? 
Hoeveel jaar? 

ja / nee  

 
 

Voorkeur 

□ woon/werk- en scholierenvervoer 

met in principe geregelde diensten 

□ lijndienst nationaal □ meerdaagse reis (reisleider) 

□ hoofdzakelijk binnenlands 

vervoer 

□ lijndienst internationaal □ dagtocht (reisleider) 

□ pendel internationaal □ hotel shuttle projecten Schiphol □ geen voorkeur  

Uw voorkeur is indicatief. Wij verwachten dat u op meerdere categorieën, ofwel allround, inzetbaar zult zijn. 
Dit geldt niet voor de chauffeurs van hotel shuttle projecten. 

 
 

Motivatie 

Wat is de reden van uw sollicitatie? 
 
 
 
 
 

Zijn er specifieke omstandigheden die van belang kunnen zijn voor uw sollicitatie? 
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Hoe wist u van de vacature bij Koninklijke Beuk? 

□ advertentie in de krant □ advertentie op job sites 
□ via een medewerker van Beuk 
naam:  

□ advertentie op de touringcar □ Beuk site 
□ anders: 
 

 
Ondergetekende verklaart dat het bekend is dat er bij het aangaan van een dienstverband van langer dan zes maanden 
sprake is van één maand proeftijd. Tevens is het bekend dat het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie tijdens 
de sollicitatieprocedure voor ons reden kan zijn voor een directe beëindiging van de aangegane dienstbetrekking. 
 
Plaats:     Datum:     Handtekening sollicitant(e): 
 
 
__________________________ __________________________ __________________________ 
 
Dit formulier kunt u na invulling en ondertekening retourneren aan: 
 
Koninklijke Beuk B.V.    personeelszaken@beuktouringcars.nl 
Afdeling Personeel & Organisatie 
Van Berckelweg 32 
2203 LB  NOORDWIJK 
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