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•

VOOR WIE?

•

WAT KOST HET

•

HOE WERKT HET?

De Belbus
Als u slecht ter been bent, kunt u gebruik maken van de Belbus. Dit kan
zijn voor het doen van boodschappen, een bezoek aan een arts of
fysiotherapeut, maar ook voor het vervoer naar activiteiten. U kunt zo
nodig uw rollator meenemen. In overleg kan de Belbus ook ingezet
worden voor groepsvervoer. Er kunnen maximaal 7 personen per keer
vervoerd worden.
Rij- en vertrekschema
De Belbus rijdt binnen de gemeente Zandvoort van maandag t/m vrijdagvan 9.00 - 17.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur. U wordt op
een afgesproken tijdstip van huis opgehaald en weer thuisgebracht.
Opstappen zonder afspraak
De Belbus vertrekt op
maandag 14.00 uur Huis in de Duinen
dinsdag 14.00 uur Huis in de Duinen
woensdag 12.00 uur bij de voordeur van De Blauwe Tram,
Louis Davidscarré 1; 13.45 Huize A.G. Bodaan; 14.00 uur Huis in de Duinen
vrijdag 13.45 uur Huize A.G. Bodaan en 14.00 u Huis in de Duinen.
Op zaterdagochtend rijdt de belbus om 10.45 uur vanaf Huize A.G.
Bodaan en rijdt daarna door naar Huis in de Duinen en Huis in ’t Kostverloren. Om 12.00 uur rijdt de bus vanuit het dorp retour. U hoeft hiervoor
niet vooraf te reserveren.
U bestelt de Belbus tijdens werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur minimaal
1 dag van tevoren.
Kosten: retour € 1,70 en enkele reis € 0,85.
Informatie en reserveren, telefoon: 5717373.

Vrijwilligers
De Belbus wordt bestuurd door vrijwilligers. Zonder hun inzet zou deze
bus niet kunnen rijden.

Particulier vervoer
(binnen en buiten de gemeente)
Dit vervoer is bedoeld voor personen, die (tijdelijk) moeilijk of geen
gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer of om bepaalde redenen geen gebruik kunnen maken van de Belbus of de OV-taxi.
U kunt zowel binnen als buiten de regio vervoerd worden naar b.v.
arts, ziekenhuis of familie.
De vrijwilligers vervoeren u met hun eigen auto. Ook zijn zij bereid,
wanneer dit gewenst is, u te begeleiden naar de betreffende afdeling
van het ziekenhuis en/of een helpende hand te bieden.
Alleen begeleiding
Soms komt het voor dat u géén vervoer, maar alleen begeleiding nodig
heeft, bv. als u van de OV-taxi of de rolstoeltaxi gebruik maakt. Ook
dán kunt u een beroep op een van onze vrijwilligers doen.
Vervoersaanvragen/ -kosten
Het vervoer moet tijdig (zo mogelijk tenminste 7 dagen van tevoren)
worden aangevraagd, zodat de kans dat wij uw aanvraag kunnen honoreren zo goed als zeker is gesteld.
Voor het vervoer binnen de regio en naar de ziekenhuizen hanteren
wij vaste tarieven. Buiten de regio wordt een kilometerprijs in rekening
gebracht.

De eventuele parkeerkosten zijn hier niet bij in begrepen.
Reserveren kan via telefoonnummer: 5717373.

