UW REGIOTAXI BEWAARKAART 2020
TARIEVEN 2020
Hoeveel uw rit gaat kosten, hangt af van het aantal zones dat u reist.
U betaalt al jd één zone als opstaptarief. Daarna worden de zones geteld tussen uw
vertrekadres en uw aankomstadres. Dit gaat via de kortste route.
Hee u een Wmo-pas?
Dan kunt u hieronder lezen wat één zone in uw gemeente kost.
WMO-TARIEF

65+

65-

Alphen aan den Rijn

€ 0,52

€ 0,80

Hillegom

€ 0,73

€ 1,04

Kaag en Braassem

€ 0,52

€ 0,80

Katwijk

€ 0,52

€ 0,80

Leiden

€ 0,67

€ 0,80

Leiderdorp

€ 0,67

€ 0,80

Lisse

€ 0,77

€ 1,10

Nieuwkoop

€ 0,52

€ 0,80

Noordwijk

€ 0,77

€ 1,10

Oegstgeest

€ 0,67

€ 0,80

Teylingen

€ 0,77

€ 1,10

Voorschoten

€ 0,52

€ 0,80

Zoeterwoude

€ 0,67

€ 0,80

Hee u geen Wmo-pas?
U kunt de Regiotaxi ook gebruiken zonder Wmo-pas.
U betaalt dan € 2,95 per zone.
Nachtrit
Voor een nachtrit betaalt u een toeslag van € 1,-- per zone.
Dit geldt ook voor het opstaptarief en bij het Wmo-tarief.
Het nach arief wordt berekend als u wilt reizen tussen 01.00 en 06.00 uur.
Mijn reis is meer dan 5 zones
Wilt u meer reizen dan de maximale 5 zones?
Dan betaalt u na de vijfde zone een prijs per extra kilometer van € 2,51.
Reist u met meerdere personen? Dan geldt dit tarief voor het hele gezelschap.
Gra s met u mee
Als u een OV-begeleiderskaart hoe u niet te betalen voor een begeleider die u
meeneemt. Kinderen onder de 4 jaar (max. 2 per betalende volwassene), SOHO- en
geleidehonden en kleine huisdieren (in een reistas of -mand) mogen gra s met u mee.

UW REGIOTAXI BEWAARKAART 2020
BEL OM TE RESERVEREN: 0900 20 22 368
Bel tenminste één uur voor u wilt vertrekken.
Reserveer alstublie zo vroeg mogelijk. Zeker met feestdagen.
WAT NEEMT U MEE? OF WIE?
U kunt een rolstoel, rollator, scootmobiel of bagage meenemen.
Ook een hulphond of begeleider kunnen met u mee.
Geef dit alstublie door bij uw reservering.
DE TAXI KAN 15 MINUTEN VROEGER OF LATER KOMEN
U wordt gebeld als de chauﬀeur naar u onderweg is.
ONDERWEG KUNNEN ANDERE REIZIGERS WORDEN OPGEHAALD OF
WEGGEBRACHT. HET KAN DAARDOOR VOORKOMEN DAT U OMRIJDT.
MOET U BESLIST ERGENS OP TIJD ZIJN?
Bel tenminste twee uur voor u wilt vertrekken.
Geef door dat u uw rit op aankoms jd wilt boeken.
DE CHAUFFEUR HAALT U OP BIJ DE VOORDEUR
Bij een ﬂat of verzorgingshuis is dit de centrale buitendeur of de recep e.
Zorg alstublie dat u klaar bent om te vertrekken.
HEEFT U EEN KLACHT OF OPMERKING: 0900 20 22 369
De Klantenservice is op werkdagen bereikbaar van 09:00u. tot 17:00u.
Gebruik hiervoor a.u.b. dit nummer en niet het reserveringsnummer.

ZONES
De Regiotaxi werkt met zones. Op het kaartje kunt u zien hoe deze zijn verdeeld.
U kunt vanaf het punt waar u vertrekt 5 zones* reizen met de Regiotaxi.
Bent u OV-reiziger en reist u buiten de grenzen van één van de gemeenten?
Bestelt u uw terugrit dan tegelijk bij uw heenreis.

*Vanuit Alphen a/d Rijn en Nieuwkoop kunt u naar enkele bestemmingen meer zones reizen, zoals naar ziekenhuizen in Leiden.

