Versie: 01-01-2019

Betreft: Aanmeldpakket Plusbus
Geachte heer / mevrouw,
Bijgaand treft u uw Plusbus informatiepakket aan. Om uw aanmelding definitief te maken, dient u de
volgende stukken retour te zenden naar het meldpunt van Plusbus Westland.





Eén pasfoto( naam op de achterzijde)
Kopie identiteitsbewijs
Volledig ingevuld aanmeldformulier
Ondertekende en volledig ingevulde automatische incasso

De Plusbus is gevestigd aan de Verdilaan 88 te Monster.
Openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 14.00 uur.
Rittenbonnen zijn verkrijgbaar in de bus (alleen tegen gepaste, contante betaling).
Met ingang van 1 januari 2019 betaalt u voor 20 ritten € 20,00.
Na ontvangst van uw inschrijfformulier en incassomachtiging zal de lidmaatschapskaart van de Plusbus
u z.s.m. worden toegezonden.
Indien u nog vragen hebt kunt u bellen met t. 0174 – 444221.
Met vriendelijke groet,

Namens vrijwilligers Plusbus
Bijlage:
 machtiging automatische incasso
 aanmeldformulier
 reglement lidmaatschap
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Reglement lidmaatschap
1.
2.

Men moet woonachtig zijn in gemeente Westland of Hoek van Holland, en 60 jaar of ouder zijn.
Men dient redelijk mobiel te zijn en in staat zelfstandig in of uit de bus te kunnen stappen. Indien gewenst
kan de bijrijder als ondersteuning dienen.
3.
Men gaat het lidmaatschap aan voor de periode van minimaal één jaar.
e
4.
Na het 1 jaar kan het lidmaatschap alleen schriftelijk worden opgezegd met een opzegtermijn van
minimaal 1 maand voor het begin van het nieuwe kwartaal.
Hoe wordt men lid:
5.
Men geeft een machtiging af voor automatische betaling van de contributie door ondertekening van een
daartoe bestemd formulier. Hierbij geeft u tevens aan bekend te zijn met de regels.
6.
De verschuldigde contributie wordt vooruit per kwartaal via automatische incasso geïncasseerd.
7.
Het lidmaatschap gaat in nadat Plusbus het aanmeldformulier met NAW gegevens en de ondertekende
machtiging voor automatische betaling en een kopie van uw identiteitsbewijs met één losse pasfoto heeft
ontvangen. De lidmaatschapskaart die u dan z.s.m. terugontvangt is uw bewijs van lidmaatschap van
Plusbus en deze kaart moet op verzoek in de bus getoond kunnen worden.
Kosten:
8.
De contributie bedraagt € 5,00 per persoon per maand.
9.
Naast de contributie koopt men een kaart, bevattende 20 ritbonnen voor € 20,00
De kaarten zijn verkrijgbaar bij het kantoor van Plusbus Westland en zijn ook verkrijgbaar in de bus. Er
worden géén losse ritbonnen verkocht.
10.
Bij opzegging worden alleen de niet gebruikte en complete ritkaarten vergoed. Men is verplicht na
schriftelijke opzegging, het lidmaatschapsbewijs in te leveren bij het meldpunt.
Hoe bestelt men de bus:
11.
Ten alle tijden geldt: 1 dag van tevoren bellen!
12.
Tussen 09.00 en 14.00 uur kan men het meldpunt bellen om een afspraak te maken. Men vermeldt de dag,
het tijdstip waarop men wil worden opgehaald, de bestemming, alsmede de eventuele retourrit. Belt men
na 14.00 uur dan kunnen geen aanvragen meer worden gehonoreerd. Een afspraak voor maandag dient
vrijdags voorafgaand gemaakt te worden.
13.
Het is ten allen tijde mogelijk dat aan een verzoek voor een rit niet kan worden voldaan, mede in verband
met de grote vraag. Met de chauffeur of bijrijder kunt u geen afspraak maken. Een afspraak voor dezelfde
dag is niet mogelijk. U dient een dag van te voren de Plusbus te bespreken.
14.
De bussen rijden alleen in de Gemeente Westland en Hoek van Holland en op vastgestelde tijden t.w.
maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur.
Er wordt niet gereden op zaterdag, zondag en feestdagen.
15.
De bus komt met een speling van circa 15 minuten voorrijden. U dient op tijd klaar te staan. De bus kan
niet wachten!
16.
Indien u woont in een verzorgingshuis of een appartementengebouw dient u bij de hoofdingang klaar te
staan.
17.
In de bus mag niet worden gerookt en er worden géén huisdieren toegelaten.
18.
De bus kan géén rolstoelen meenemen. Er is wel een beperkte mogelijkheid voor een rollator, u dient dit
echter bij de ritopgave te vermelden.
19.
De passagier is zelf verantwoordelijk voor het dragen van de veiligheidsgordel gedurende de rit. In geval
van een ongeval, met financiële gevolgschade of anderszins en de veiligheidsgordel is niet gedragen, kan
Vitis Welzijn of de werkgroep Plusbus hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
e
20.
Indien het incidenteel voorkomt dat een 2 persoon (géén lid van Plusbus) u moet begeleiden, dan is deze
e
2 persoon per rit 3 ritbonnen verschuldigd.
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Aanmeldformulier Plusbus
Personalia
Achternaam:

………………………………………

Voorletters:

………………………………………

Adres:

………………………………………

Postcode:

………………………………………

Woonplaats:

……………………………………….

E-mail adres:

……………………@......................

Telefoon nr.:

……………………………………….

Mobiel nr:

.………………………………………

Geboorte datum:

………………………………………

Contactpersoon

..…………………tel :……………..

M/V

IBAN Bankrekeningnummer: ……………………………………...
IBAN Girorekeningnummer: ………………………………………
Datum

:……………………………………...

Handtekening :………………………………………………………
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MACHTIGINGSFORMULIER
automatische incasso

Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan de Vitis Welzijn afd. Plusbus seniorenvervoer Westland om per
kwartaal van zijn/haar bank- of girorekening af te schrijven een bedrag van:

€ 15,00
inzake lidmaatschap Plusbus

Achternaam:

………………………………………

Voorletters:

………………………………………

Adres:

………………………………………

Postcode:

………………………………………

Woonplaats:

………………………………………

M/V

IBAN Bankrekeningnummer: ……………………………………...
IBAN Girorekeningnummer: ………………………………………
Datum …………………………

Handtekening………………………..
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