BELANGRIJKE VOORWAARDEN
De wijkbus werkt met vrijwilligers. Daarom zijn er spelregels
voor deelname opgesteld. Die helpen onze klanten en vrijwilligers
te bepalen tot hoever onze service kan gaan.

WIJKBUS OVERSCHIE
BRENGT U VAN DEUR TOT DEUR...

Daarbuiten moet professionele zorg ingezet worden. In overleg
wordt dan gezocht naar alternatief vervoer.
De wijkbus is géén ambulance en niet voor acuut medisch
vervoer.
Er kan een moment komen dat wij klanten vragen om andere
vervoersopties te bekijken, samen met zorgaanbieders.

ONZE SPONSORS
Gemeente Rotterdam
Jolange Opleidingen

Apotheek Abtsweg

IJzerhandel Overschie

Stichting Wijkbus Overschie verzorgt aanvullend persoonlijk vervoer
binnen Overschie. De wijkbus rijdt voor bewoners uit Overschie van
55 jaar en ouder of minder validen. (zie onze spelregels)

Kersten Bandenservice
Fysiotherapie Overschie

Onno Borgdorff
Van Mossel

Overschiese Apotheek

Voorhorst Bloemen

Velthaak & Keijzer

Wim Steijger
Richard Sluijter
Xtra Materieel BV

Voor het jaar 2022 betaalt u een
bijdrage van € 16,50. Echtparen of
samenwonenden betalen € 24,75.
Bij aanmelding na 1 oktober betaalt
u € 3,50 per persoon voor de
rest van het jaar.
Een chauffeur van de wijkbus komt
op afspraak in december bij u langs
voor uw jaarlijkse bijdrage.

Alle prijzen worden voortaan ieder
jaar door de Gemeente
Rotterdam vastgesteld voor alle
wijkbussen.
Voor Overschie betekende dit een
verhoging van de
deelnemersbijdrage en de ritprijs.

Sluyter Logistics
Rotterdam The Hague Airport
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p/a Woonzorgcentrum Laurens - Den Hoogenban
Van der Sasstraat 61
3042 NM Rotterdam
010 415 35 35 op werkdagen tussen 8:30 en 11:30
www.wijkbusoverschie.nl / kantoor@wijkbusoverschie.nl
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DE SPELREGELS VOOR DEELNAME

EEN RIT BESTELLEN
Bel het wijkbuskantoor…
• 010 415 35 35 / Op werkdagen van 8:30 tot 11:30 uur.
• De wijkbussen rijden op maandag t/m vrijdag van 8:15 tot 16:45
• u kunt tot 7 dagen vooruit reserveren.
•

Wij vragen om uw begrip als wij soms een ander tijdstip moeten
aanbieden vanwege de vele reserveringen.

Kijk ook eens op www.wijkbusoverschie.nl
• U kunt zich aanmelden, een vraag stellen of om informatie vragen.
• Ook kunt u een reservering voor uw rit aanvragen.
• De volgende werkdag nemen wij contact met u op.

Als deelnemer van de wijkbus:
•
woont u in Overschie
•
bent u deelnemer bij Stichting Wijkbus Overschie
•
draagt u een veiligheidsgordel in de bus
•
meldt u zich tijdig af als u niet meegaat en betaald
u toch de rit als u zich niet of te laat afmeldt
•
staat u 15 minuten vóór de afgesproken tijd klaar
•
kunt u zelfstandig in- en uitstappen
•
kunt u zelfstandig lopen of met een rollator
•
betaalt u de ritprijs aan de chauffeur
•
betaalt u andere ritprijzen buiten Overschie
•
kunt u in uw rolstoel mee en meldt dit bij de afspraak
U zorgt zelf voor een begeleider, deze is verplicht
De begeleider betaald ook de ritprijs

RIT BESPROKEN EN TOCH NIET MEE ?

BESTEMMINGEN
Supermarkten, fysiotherapeut, tandarts, bibliotheek, opticien, kapper, huisarts,
de bank, de pedicure, familiebezoek of een andere bestemming
Een rit buiten Overschie ?
Maak dan op tijd uw afspraak.
De wijkbus rijdt buiten Overschie naar:

•
•

Erasmus MC Oogziekenhuis en Havenziekenhuis
Franciscus Gasthuis en Vlietland ziekenhuis

De wijkbus verzorgt géén ziekenvervoer.

Als de chauffeur aan de deur staat en u besluit toch niet
mee te gaan moet u alsnog de heenreis betalen.
Zeg dat daarom tijdig af ! Dan kost het u niets.
COLLECTIEF VERVOER of WMO INDICATIE

De wijkbus doet géén:
• Zorgvervoer
• Vervoer met WMO-indicaties
Daarvoor belt u de professionele vervoersbedrijven zoals
Trevvel en Bios Groep.
Bespreek persoonlijk WMO vervoer met uw zorgaanbieder.
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