Terminologielijst
R2D, V2D, V3D
aanhangwagen

orde en netheid

aansprakelijkheid

overbelading

acceleratie

overtredingen

accessoires

paspoort

Adaptive cruise control

passagiers

Adblue

passagiersruimte

administratie

passagiersvoorzieningen

afbraaktijd

pauze

afscherming

pendelvervoer

alarmeren van de hulpdiensten

periodieke keuring

alarmsystemen

personenauto

alcohol

personenvervoer

andermans veiligheid

persoonlijke beschermingsmiddelen

anticiperen

persoonlijke documenten

ANVR-reisvoorwaarden

persoonlijke veiligheid

arbeid

planning

arbeid op zondag

plichten

Arbeidsomstandigheden besluit (Arbobesluit)

Predictive cruise control

Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)

problemen in de privésituatie

arbeidstijd

psychische gesteldheid

Arbeidstijdenbesluit (ATB)

psychische klachten

Arbeidstijdenwet (ATW)

reactietijd

arbeidsvoorwaarden

rechten

ASOR-reisblad

registratie

Assisterende systemen

reiziger

attest

reparatiekosten

attitudeproblemen

restaurantpersoneel

autogordel

rijbewijs

bagage

rijeigenschappen

bagagecontrole

rijervaring

bagagehandling

rijgedrag

bagageruim

rijklaarcontroles

bandenspanning

rijtijd

basiscyclus werk/rust

rijverboden

basiskwalificatie

ritopdracht

bedrijfszekerheid

ritvoorbereiding

beladen

rondreizen

beladen toestand

rusttijd

belastende factoren

sancties

belemmeringen

schade

bemanningsleden

schoolvervoer

beperkte mobiliteit

slijtage

beperkte oriëntatie

spoorvervoer

beroepsuitoefening

stabiliteit
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beroepsuitoefening

stadsvervoer

beschikbaarheid

Stichting FSO

besloten busvervoer

Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf

besluitvaardig rijden

stilstand

bestuurder

storingen

bestuurderskaart

streekvervoer

Bestuurderondersteunende systemen

stress

bevoegdheden

stroomverbruikers

bevoorrading

symbolen

bijrijder

symptomen

bijsluiters

tachograafkaarten

bijzonder geregeld vervoer

taxivervoer

bijzondere manoeuvres

toepassingsgebied

biologische klok

toerenteller

blijvende invaliditeit

toezicht

borgen

transportvergunningen

brandblusser

uitstraling

brandstofverbruik

uitval

buiten werking stellen

uitvoeringsbesluit

bus

veilig stellen

C.A.O

veiligheidshamer

cabotage vervoer

veiligheidsvoorzieningen

capaciteitsgebrek

verantwoordelijkheden

chemisch toilet

verbandtrommel

collectief overleg

verbodsbepalingen

commerciële gevolgen

verborgen handicap

communautaire vergunning

vergunning

communicatievaardigheden

vergunning geregeld vervoer

communiceren

vergunning voor bijzonder geregeld vervoer

concentratie

vergunningsbewijzen

concentratievermogen

verkeersdeelnemers

contract

verkeersdrukte

controlemiddelen

verkeersongeval

controlerende instanties

verkeersovertredingen

criminaliteit

verkeersstremmingen

cruisecontrol

verkeersveiligheid

dagtochten

vermoeidheid

defensief rijden

verstekelingen

diefstal

vertragingen

dienstregeling

vervangingskosten

dienstregelingen boekje

vervoer over water

dienstrooster

vervoer voor eigen rekening

digitale tachograaf

vervoerssector

documenten

vervoersvoorwaarden

documentenbeheer

verwondingen
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doelgroepenvervoer

verzegeling

drugs

verzekeringspremie

drugssmokkel

voeding

Dynamische cruise control

voertuigdocumenten

energiezuinig

volgafstand

EU/EER reisblad

vrijstellingen

Europese Unie landen

waarnemingsvermogen

Emergency Brake Assist

week

evenwichtsgevoel

weersomstandigheden

extra-territoriale werking

weerstanden

filerijden

wegbeheerder

filevorming

wegligging

financiële gevolgen

wegrijden

fysieke gesteldheid

werken zonder bevoegdheid

fysieke handicap

werkgever

geestelijke gesteldheid

werkingssfeer

gehoor

werkinstructies

gehoor handicap

werknemer

gelabelde bagage

werkplaats

geldigheidsduur

werkprocessen

geluidshinder

Wet personenvervoer 2000

gemotoriseerd voertuig

zwaartepunt

geneeskundige verklaring
gereedschap
geregeld vervoer
geschil
gewichtsverdeling
gezichtshandicap
gezichtsvermogen
groene kaart
grondbeginselen van eerste hulp
haal- en brengritten
handhaving
hoofdsteun
hotelpersoneel
hulpdiensten
hulphonden
identiteitsbewijs
Identiteitsfraude
illegalen
imago
immigratiebepalingen
incidenten
incidentmanagement
informeren belanghebbenden
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inschatten
inschatten van afstand
inschatten van snelheid
installatieplaatje
instanties
Interbus-landen
internationaal vervoer
kantelmoment
kentekenbewijs
klanten
klantvriendelijk
kleine reparaties
KNV Busvervoer
KNV Taxivervoer
kostbaarheden
krachten
Lane Departure Warning System
leermoeilijkheden
lichamelijke gesteldheid
luchtvervoer
markeren
medeweggebruikers
medicijnen
milieu
milieuaspecten
milieubewuste
mobiel schademelden
motorvoertuig
multimedia
nachtarbeid
nachtdienst
nascholing
nationaal vervoer
obstakels
Onderbreking(en)
ongeregeld vervoer
ongevallen
ongevalskans
ongevalslocatie
onwel worden
opdrachtgevers
openbaar busvervoer
openbaar vervoer
opsporingsambtenaren
optrekken
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