St. Rolbus Westland

INFORMATIEPAKKET ROLBUS WESTLAND

Geachte heer, mevrouw,
Bijgaand treft u het Rolbus Westland informatiepakket aan. Om uw aanmelding definitief te
maken, dient u de volgende stukken retour te zenden:
• Volledig ingevuld aanmeldformulier
• Ondertekende en volledig ingevulde automatische incasso
Correspondentieadres
Stichting Rolbus Westland
Postbus 51
2685 ZH Poeldijk
Na ontvangst van uw inschrijfformulier en de incassomachtiging bent u lid van Rolbus
Westland. Het lidmaatschap bedraagt € 5,- per maand. De rittenbonnen zijn verkrijgbaar in de
Rolbus (alleen tegen gepaste contante betaling) Voor 20 ritten betaalt u € 20,-.
Indien u nog vragen hebt, kunt u bellen naar 0174-820255, bereikbaar op werkdagen van 9.00
tot 12.00 uur.
Met vriendelijke groet,
Stichting Rolbus Westland

Bijlagen:
• Reglement lidmaatschap
• Aanmeldformulier
• Machtiging automatische incasso
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REGLEMENT LIDMAATSCHAP
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Men dient woonachtig te zijn in de gemeente Westland en gebruik te maken van een rolstoel of
scootmobiel.
Indien gewenst kan één of meerdere begeleider(s) tegen betaling van één ritkaartje mee om als
ondersteuning te dienen.
Men gaat het lidmaatschap aan voor de periode van minstens één jaar.
Na het 1e jaar kan het lidmaatschap alleen schriftelijk worden opgezegd met een opzegtermijn
van minimaal 1 (één) maand voor het begin van het nieuwe kwartaal.
Hoe wordt men lid:
Men geeft een machtiging af voor automatische betaling van de contributie door ondertekening
van een daartoe bestemde formulier. Hierbij geeft u tevens aan bekend te zijn met de regels.
De verschuldigde contributie wordt per kwartaal via automatische incasso geïncasseerd.
Het lidmaatschap gaat in nadat Rolbus Westland het aanmeldformulier met NAW-gegevens en
de ondertekende machtiging voor automatische betaling heeft ontvangen.
Kosten:
De contributie bedraagt € 5,- per maand.
Naast de contributie koopt men een kaart, bevattende 20 ritbonnen voor € 20,-. Deze kaarten zijn
verkrijgbaar bij de chauffeur in de bus. Er worden geen losse ritbonnen verkocht.
Bij opzegging worden alleen de niet gebruikte en complete ritkaarten vergoed.
Hoe bestelt men de bus:
Te allen tijde geldt: 1 (één) dag van tevoren bellen! M.u.v.: wil men op zaterdag, zondag
of maandag reizen dan moet de rit op vrijdagochtend besteld worden.
Tussen 09.00 en 12.00 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 12.00 uur dan kunnen geen aanvragen meer worden gehonoreerd.
Het is te 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 minimaal één dag maximaal twee weken van
tevoren de Rolbus te bespreken.
De bussen rijden alleen in de gemeente Westland, 7 dagen per week van 09.00-12.00 uur en van
13.00-17.00 uur. Dus ook op zaterdag, zondag.
De bus komt met een speling van maximaal 15 minuten voor of maximaal 15 minuten na de
afgesproken tijd voorrijden. U dient op tijd klaar te staan.
Indien u woont in een verzorgingshuis of een appartementengebouw dient u bij de hoofdingang
klaar te staan.
In de bus mag niet worden gerookt en er worden géén huisdieren toegelaten.
De bus is speciaal geschikt voor rolstoelvervoer, u dient wel op te geven of u reist met een
handbewogen rolstoel, duwrolstoel, elektrische rolstoel of scootmobiel en of er een begeleider mee
reist. De begeleider kan niet op een ander dan het vertrekadres van het lid opgehaald worden.
De begeleider is zelfverantwoordelijk voor het dragen van de veiligheidsgordel gedurende de rit.
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In geval van een ongeval, met financiële gevolgschade of anderszins en de veiligheidsgordel is
niet gedragen, kan Stichting Rolbus Westland hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De
chauffeur/bijrijder zorgt dat de stoel goed geborgd is tijdens de rit en is hier ook voor opgeleid.
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AANMELDFORMULIER ROLBUS

WESTLAND

Personalia
Lid
Achternaam

: Dhr. / Mevr. ...…………………………..……………...……….……...

Voorletters

: …………………………………………………...……………….……...

Geboortedatum

: …………………………………………………...……………….……...

Adres

: …………………………………………………...………………………

Postcode en woonplaats : ………………………………………………….………..…….…...……
: ……………...……………. Mobielnummer: ………………………….

Telefoonnummer

: …………………………………………….…………………...…...……

E-mailadres

Rekeningnummer [IBAN] : ………………………………………………………….………......……

Voorziening

□
□
□
□
□

Handbewogen rolstoel
Duwrolstoel
Elektrische rolstoel
Scootmobiel
Anders: …………………………………………………………….

Contactpersoon
Achternaam

: Dhr. / Mevr. …...…...……………………… …………………..…...…

Voorletters

: …………………………………………...………………………………

Telefoonnummer

: ……………...……………. Mobielnummer: ………………………….

Plaats en datum : ………………………………..…………………………………………………….

Handtekening

: …………………………………………………………………………...…………

Naam

: ……………………………………………………………...………………………
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AUTOMATISCHE INCASSO
Naam incassant
Adres incassant
Postcode en woonplaats incassant
Land incassant*
Incassant ID
Kenmerk machtiging

: Stichting Rolbus Westland
: Postbus 51
: 2685 ZH Poeldijk
: N.v.t.
: NL20ZZZ757100560000
:

[wordt achteraf ingevuld]

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
•

Stichting Rolbus Westland om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank
om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens lidmaatschap, en
• Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig
de opdracht van Stichting Rolbus Westland.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de
voorwaarden.

Per kwartaal wordt een bedrag van € 15,- (vijftien euro) van uw bankrekening
afgeschreven.
Gegevens lid
Naam

: Dhr. / Mevr. ..……...………………………………………………...…

Adres

: ……………………………………………………………………...……

Postcode en woonplaats : ……………………………………………………………………...……
Land

: N.v.t.

Rekeningnummer [IBAN] : ……………………………………………………………………...……
Bank identificatie [BIC]** : N.v.t.
Plaats en datum

: ……………………………………………………..…………………….

Handtekening

: ………………………………………….
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* Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden.
** Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer.
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