Aanmelden
Een rit aanvragen voor Vervoer op
Maat of voor een uitstapje van de
Eropuit-bus kan via de
administratie van Welzijn De
Meierij, tel. 073-5441400.
Heeft u ideeën voor de Eropuit-bus,
laat het ons weten!
Kosten
Vervoer op maat: (prijs januari 2019)
Binnen Schijndel € 2,00 per rit.
Buiten Schijndel starttarief € 1,50 en
€ 0,30 cent per km vanaf huisadres,
exclusief eventuele parkeerkosten.
Eropuit-bus: voor uitstapjes rekenen
we kosten vanaf € 2,- per rit per
persoon. Er gelden meerkosten als
er entree o.i.d. gevraagd wordt.
Persoonlijke uitgaven en
consumpties zijn voor eigen
rekening.

Meer informatie?
Of een afspraak?

Neem contact op met
Welzijn De Meierij
Steeg 9f, 5482 WN Schijndel
(073) 544 14 00
info@welzijndemeierij.nl
www.welzijndemeierij.nl

Om je hulpvraag te kunnen uitvoeren moeten
wij jouw persoonsgegevens registreren.
Hiermee gaan wij vertrouwelijk om.
Je gegevens worden niet aan derden verstrekt.
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Vervoer op maat
Vervoer op maat zorgt met vrijwillige chauffeurs voor noodzakelijke
vervoersvragen van inwoners uit
Schijndel.
Heb jij geen familie of kennissen die
je bijvoorbeeld naar afspraken van
medische aard kunnen brengen, of
wil je graag naar een familiebijeenkomst, dan kan Vervoer op maat jou
wellicht helpen.
Geef zo spoedig mogelijk door
(maar minimaal 5 werkdagen van te
voren) waar jij naartoe moet, op
welke tijd je verwacht wordt en of je
een hulpmiddel gebruikt zoals een
rolstoel of rollator.
Het aanvragen van een rit gaat via
de administratie van Welzijn De
Meierij, via telefoon 073-5441400.

De Eropuit-bus
Een vrijwillige chauffeur haalt jou
thuis op, brengt je naar jouw
afspraak en brengt je daarna weer
thuis. In overleg is het mogelijk dat
de chauffeur je begeleidt naar jouw
afspraak, bijvoorbeeld als je minder
mobiel bent, of op je wacht bij een
medische afspraak.
Wat kost het?
Voor Vervoer op Maat binnen
Schijndel betaal je standaard € 2,00
voor een enkele rit. Voor ritten
buiten Schijndel betaal je een
starttarief van € 1,50 en € 0,30 per
gereden kilometer gerekend vanaf
je huisadres. Eventuele parkeerkosten die verschuldigd zijn bij de
plaats van bestemming worden ook
door jou vergoed.

In samenwerking met zorgboerderij
‘t Binnenveld kan Welzijn De Meierij
op bepaalde tijden gebruik maken
van hun Zorgbus.
De Eropuit-bus, zoals wij deze
noemen, kan gebruikt worden voor
uitstapjes binnen Schijndel en in de
nabije regio. Denk aan een bezoek
aan een tuincentrum, een markt of
een museum in de buurt.
Als jij er graag op uit gaat, maar iets
minder mobiel bent en het er niet
meer zo vaak van komt om een
uitstapje te maken, nemen wij jou
graag mee met de Eropuit-bus!
Je ontmoet daarnaast nieuwe
mensen en onderneemt samen een
leuke activiteit.

