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ROUTE NAAR HET HAAGS KWALITEITSKEURMERK HTx 
 
Hieronder staat schematisch weergegeven welke stappen u moet doorlopen om in 
het bezit te komen van een HTx certificaat, dat wordt uitgegeven door Stichting 
Taxibelang Haaglanden (STH). Heeft u nog vragen, ga dan naar www.sthtx.nl of mail 
naar info@sthtx.nl  
 
 
 U gaat naar de website www.sthtx.nl en meldt u aan via het HTx 

aanmeldformulier. U kunt nu zoveel proeftoetsen maken als u wilt. Als 
voorbereiding op de mondelinge en schriftelijke toets 
Stad/stratenkennis Den Haag adviseren we u dat vooral ook te doen. 

Als u denkt goed voorbereid te zijn, geeft u zich op voor de 
MONDELINGE toets Stads/stratenkennis Den Haag via de site 
van STH (onder ‘bestellen’). Nadat u de kosten voor de toets via 
iDeal heeft betaald, kunt u de toets doen op de door u 
aangegeven datum en tijdstip.  
 

HEEFT U DE TOETS GEHAALD ? 

JA NEE U moet een mondelinge HERHALINGSTOETS doen. 

U krijgt een certificaat uitgereikt. 

JA NEE U moet een schriftelijke HERHALINGSTOETS doen. 

U krijgt een certificaat uitgereikt. 

Als u de mondeling toets heeft gehaald en u denkt goed 
voorbereid te zijn, dan kunt u zich opgeven voor de 
SCHRIFTELIJKE toets Stads/stratenkennis Den Haag via de site 
van STH (onder ‘bestellen’). Nadat u de kosten voor de toets via 
iDeal heeft betaald, kunt u de toets doen op de door u 
aangegeven datum en tijdstip.  
 

HEEFT U DE TOETS GEHAALD ? 
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U kunt zich via de website opgeven voor de cursus Veiligheid, 
weerbaarheid, integriteit en gastheerschap (onder ‘bestellen’). 
U kunt ook rechtstreeks met de opleider contact opnemen. Nadat 
u de kosten voor de toets via iDeal heeft betaald, kunt u de cursus 
doen op de door u aangegeven datum en tijdstip.  
 

HEEFT U DE CURSUS BIJGEWOOND ? 

JA NEE U moet de cursus OPNIEUW volgen. 

U krijgt een deelname certificaat uitgereikt. 

U kunt zich via de website NIET opgeven voor de cursus 
Levensreddend handelen. U kunt zelf een opleider zoeken,  mits 
deze maar voldoet aan de eisen van STH. 
 

HEEFT U DE CURSUS BIJGEWOOND ? 

JA NEE U moet de cursus OPNIEUW volgen. 

U krijgt een deelname certificaat uitgereikt. 

U heeft nu VIER certificaten in uw bezit. U komt nu in aanmerking voor 
het HTx certificaat. Stuur een mail met een kopie van uw certificaten en 
een kopie van uw identiteitsbewijs naar info@sthtx.nl. STH neemt dan 
contact met u op om een afspraak te maken. Tijdens deze afspraak tekent 
u het Haagse normen en waardenprotocol (dat u ook op de website terug 
kunt vinden) en krijgt u (nadat u de administratieve kosten heeft voldaan) 
het HTx certificaat uitgereikt.  

Uw gegevens worden geplaatst op de site van STH 
onder ‘gecertificeerde chauffeurs’. 

U BENT NU EEN HTx 
CHAUFFEUR ! 

OPMERKING: U bent vrij de volgorde te 
kiezen waarin u de toetsen en cursussen 
wilt doen ! Dit schema is puur ter illustratie 
in deze volgorde zo opgenomen. Omdat u 
maar maximaal 4 toetsen kunt afleggen 
en de ervaring leert dat de mondelinge 
toets het moeilijkste is, starten veel 
chauffeurs daar mee. 
 


