
Wat is de Particuliere VerVoersdienst

Bij de Particuliere Vervoersdienst zetten 

buurtbewoners zich in voor de ouderen uit hun 

buurt. Buurtbewoners bieden met hun eigen 

auto vervoer en begeleiding aan de ouderen die 

vanwege gezondheids-, of mobiliteitsredenen 

geen gebruik kunnen maken van reguliere 

vervoersvoorzieningen. 

Met de Vervoersdienst kunnen zij bijvoorbeeld 

een bezoek brengen aan familie en vrienden, 

maar ook een rit naar en van het ziekenhuis of 

de winkel behoort tot de mogelijkheden. De 

chauffeurs zijn als vrijwilliger verbonden aan de 

Vrijwilligerswinkel en WA-verzekerd.

Particuliere 
Vervoersdienst
een  dienst  vo or  o uderen

in  Hille ge r sbe rg -s cHie broe k  e n  k r alinge n- cro o swijk



VOOR WIE?
De Vervoersdienst is voor de inwoners 

uit het gebied Kralingen-Crooswijk en 

Hillegersberg-Schiebroek in de leeftijd 

van 65 jaar en ouder en die vanwege 

gezondheids-, of mobiliteitsredenen 

geen gebruik kunnen maken van 

reguliere vervoersvoorzieningen.

TARIEVEN
Voor de dienst geldt een lidmaatschap 

van €15 per kalenderjaar, per woonadres.

Binnen het woongebied betalen 

deelnemers €3 voor een enkele rit en  

€5 voor een retourrit.

Buiten het woongebied geldt een 

starttarief van €5 plus €0,40 per  

gereden kilometer. 

VOOR WIE?
Bij ritten buiten het gebied is de begin- 

en eindstand van de kilometerteller 

bepalend voor de ritprijs. 

Dit bedrag, eventueel aangevuld met 

de kosten voor het parkeren, wordt 

rechtstreeks aan de chauffeur betaald.

Bij het doorgeven van een rit buiten 

het gebied geeft de telefoniste u een 

indicatie van de totale ritprijs. 

CONTACTgEgEVENs 

VERVOERsdIENsT

Voor meer informatie of het aanmelden 

kunt u de centrale van maandag tot 

en met vrijdag tussen 09.00 en 11.00 

uur bereiken op 010-441 40 50 of via  

info@vervoersdienst.nl

VOOR WIE?
Indien er geen chauffeur beschikbaar 

is, wordt naar een passende oplossing 

gezocht en zal er eventueel informatie 

gegeven worden over andere 

vervoersmogelijkheden.

BEREIKEN 
VERVOERsdIENsT

010- 441 40 50  ( van 09.00 – 11.00 uur)

Of info@vervoersdienst.nl
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