Heeft u extra hulp nodig met reizen?
Misschien is ons deur-tot-deur-vervoer de oplossing!
Ons deur-tot-deur-vervoer (D2D) staat op maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00 uur
en van 13.00-17.00 uur op afspraak voor u klaar. Met onze rolstoelbus of de
aangepaste elektrischerolstoelauto brengt onze chauffeur u van deur tot deur. U
geeft telefonisch uw aanvraag voor vervoer van en naar een door u opgegeven adres
in Heerhugowaard aan ons door. O
Wie kan gebruik maken van deur-tot-deur-vervoer?
D2D is speciaal voor leden die niet (altijd) met de lijndiensten kunnen reizen. Onze
chauffeurs rijden de speciale rolstoelbus of -auto om onze minder valide leden van
deur-tot-deur te brengen. Ook wanneer dit van tijdelijke aard is. Middels een intakegesprek bekijken wij of u hiervoor in aanmerking komt en wat uw wensen/mogelijkheden zijn voor het inzetten van deur-tot-deur vervoer.
Het reizen
U kunt uw aanvraag uiterlijk werkdag van te voren telefonisch doen. Onze planner
belt u uiterlijk een dag voor de aangevraagde rit (aan het einde van de middag) of
uw aanvraag gehonoreerd wordt. Zijn de tijden die u heeft aangevraagd al bezet,
dan kijkt de planner samen met u naar een alternatief. Een rit met D2D kost €1,--.
De ritten worden maandelijks achteraf gefactureerd en geïncasseerd.
Wilt u samen met iemand reizen? Geen probleem!
Een incidenteel meereizend familielid of vriend kan met u mee (maximaal twee). U
geeft bij het aanvragen van de rit aan met hoeveel personen u reist. U kunt bij de
chauffeur een meereiskaartje kopen.
U wilt gebruik gaan maken van ons deur-tot-deur-vervoer?
Maak dan een afspraak voor een intakegesprek, tel: 072-7370217. Dan kijken wij
samen met u naar wat uw wensen en wat de mogelijkheden zijn.
Kunt u niet zelfstandig reizen en heeft u een begeleider?
Geef dit aan tijdens het intakegesprek!

Instappen bij de halte? Niet nodig!

Altijd
bij u in
de
buurt!

