PlusBus033
De PlusBus033: zo werkt het.
Deze informatie goed bewaren.
CONTACTGEGEVENS
PlusBus033 Amersfoort
Hof der Gedachten 26
3823 WB AMERSFOORT

vanaf de locatie naar uw huis. De chauffeur
houdt zich aan de afgesproken tijd in het
programma.

Telefoon 033 476 38 30

Op een aantal ritten werken we met een
regio-verdeling. Dit staat aangegeven in het
programma. Wilt u bij het reserveren per
mail uw regio vermelden?

E-mail

Amersfoort Noord voor postcodes
3813, 3815 en 3821 t/m 3829.

(maandag t/m vrijdag tussen
10.00 – 13.00 uur bereikbaar)

plusbus033@indebuurt033.nl

Website www.indebuurt033.nl
PROGRAMMA
Het programma met de uitstapjes van de
PlusBus033 verschijnt elke zes weken. Als
u bij de PlusBus033 staat ingeschreven
ontvangt u het programma per mail of
per post. Het programma staat ook op de
website: www.indebuurt033.nl.
In het programma staan alle ritten voor de
komende periode. Per rit staan de kosten
voor de rit en de bijkomende kosten zoals
entree vermeld. Consumpties zijn voor eigen
rekening tenzij anders vermeld.
Bij elke rit ziet u twee tijden staan.
Bijvoorbeeld: 10.00 – 16.30 uur.
Het eerste tijdstip is de tijd waarop de
eerste deelnemer thuis wordt opgehaald. Het
tweede tijdstip is de tijd dat we wegrijden
vanaf de locatie. Houdt bij het reserveren
van de ritten rekening met de reistijd
De PlusBus033 Amersfoort wordt mede mogelijk gemaakt door:

Amersfoort Zuid voor postcodes
3811, 3812, 3814 en 3816 t/m 3819.
Als we de bussen anders moeten indelen,
vervalt de regio-indeling.
In het overzicht staat of het uitstapje
rolstoeltoegankelijk is. Er is in de bus plaats
voor één rolstoel en 4 rollators. Er gaat een
vrijwilliger mee die de rolstoel kan duwen.
Wilt u hiervoor liever een eigen begeleider
meenemen? Dan geeft u dit aan bij de
reservering. Voor uw eigen begeleider gelden
dezelfde ritprijs en entreekosten als voor
uzelf.
RESERVEREN
Wanneer u mee wilt met een uitstapje kunt
u telefonisch of per mail reserveren. Dit kan
tot de dag voorafgaande aan de activiteit, als
er plaats is in de bus. Het uitstapje gaat door
bij minimaal 4 deelnemers.

PLUSBUS033 Amersfoort

U kunt maximaal 3 uitstapjes boeken, m.u.v.
boodschappenritten; die mag u altijd boeken
zolang er plaats is in de bus. Als u vaker mee
wilt, mag u zich voor maximaal 5 uitjes op de
reservelijst laten plaatsen voor de uitjes die
u ook leuk vindt. Als de bus niet vol is, bellen
wij mensen die op de reservelijst staan. Een
plaats op de reservelijst betekent dus dat
het nog niet zeker is dat u mee kan. U wordt
gebeld als dat wel zo is.
Het is niet mogelijk om een vaste plaats in
de bus te reserveren. Ook kunnen voorkeuren
over de volgorde van ophalen en wegbrengen
niet in behandeling worden genomen. De
chauffeur bepaalt de route.
GEEN BEVESTIGING
Als u zich heeft aangemeld, ontvangt u géén
schriftelijke bevestiging. Als een rit wordt
geannuleerd, nemen wij telefonisch contact
met u op.
ANNULERING
Het kan voorkomen dat u moet annuleren.
Wij verzoeken u dan dit minimaal 2 dagen
van tevoren te doen. Dit kan telefonisch van
maandag t/m vrijdag tussen 10.00 - 13.00 uur
via 033 476 38 30.
Bent u genoodzaakt om korter dan 24 uur
van tevoren te annuleren en zijn wij op dat
moment niet telefonisch bereikbaar, bel
dan 06 1058 6201. U kunt de voicemail
inspreken, die luisteren wij af.
NB: Annuleren via de mail is niet mogelijk.
Is er korter dan 48 uren van tevoren
geannuleerd, dan zijn wij genoodzaakt
de kosten bij u in rekening te brengen.
U ontvangt hiervoor een factuur.
VERTREK EN THUISKOMST
U wordt thuis opgehaald en gebracht. U
ontvangt een telefoontje van onze chauffeur
hoe laat u opgehaald wordt. Dit telefoontje
kunt u vanaf de dag/avond vóór het uitstapje
verwachten. Wilt u s.v.p. op het afgesproken
tijdstip klaar zijn voor vertrek en binnen
op de begane grond op de bus wachten?

We streven ernaar de deelnemer die als
eerste wordt opgehaald ook als eerste thuis
te brengen. Dat is niet altijd mogelijk. De
chauffeur bepaalt de route en kan hiervan
afwijken.
Denkt u eraan om het volgende mee te
nemen:
Medicatie
Naam, adres en telefoonnummer van een
contactpersoon in geval van nood
Kortingspassen, Museumkaart
Een extra ﬂesje water, een hoedje/pet en
zonnebrand op een warme dag
Er zijn plaids aanwezig in de bus voor als u
een buitenactiviteit gaat ondernemen op een
frissere dag.
PRIJS EN BETALING
U betaalt met de pin (contant kan ook,
pinnen heeft de voorkeur), tijdens het eerste
kofﬁe moment. U betaalt dan de ritprijs.
Het kan voorkomen dat een activiteit
plaatsvindt tijdens lunchtijd. Samen met de
deelnemers en begeleiders van die activiteit
gaat u dan lunchen (consumpties voor eigen
rekening).

DONATIES
De PlusBus033 ontvangt geen subsidie
en moet zichzelf bedruipen. Als u een
vrijwillige donatie wil doen, dan is dat
zeer welkom. Dit kan door het bedrag dat
u wilt doneren over te maken naar het
volgende rekeningnummer:
IBAN: NL75 ABNA 0529 895 951 t.n.v.
Stichting Welzin/ Indebuurt033
Onder vermelding van: donatie PlusBus033,
kostenplaats: 7404410
Door de ANBI-status van Welzin kan uw gift
ﬁscaal aftrekbaar zijn. Meer informatie:
www.belastingdienst.nl.

Hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

