075 - 6845660
Stichting Belbus Oostzaan
Ritten kunnen vanaf 3 weken voor de datum
aangevraagd worden en uiterlijk 24 uur van te
voren!
De Belbus rijdt dagelijks tussen 08:15 uur en
22:30 uur. Aanvragen liefst uiterlijk 24 uur van
te voren melden op telefoonnummer:
075 – 684 5660 (tussen 09:00 en 15:00 uur).
Als u een rit voor langere tijd op hetzelfde
tijdstip wilt maken, kunnen wij voor u een
vaste rit regelen. U belt dan alleen als de rit
niet doorgaat.
Voor ritten op zaterdag, zondag en maandag
dient u uiterlijk vrijdagochtend te bellen!
Alle ritten worden uitgevoerd volgens de door
het bestuur vastgestelde voorwaarden.
Kantooradres:
Lisweg 261d
			(gebouw Lishof)
Kantooruren :
maandag t/m vrijdag
			van 09.00-15.00 uur
E-mail:		 Belbus1@xs4all.nl

Informatie voor donateurs
De Belbus rijdt alleen voor donateurs. De
donatie wordt per jaar vastgesteld en geldt
per adres. U ontvangt hiervoor in december
een betalingsverzoek voor het volgende jaar.
Nieuwe donateurs betalen de eerste maal
contant op kantoor, vanaf 1 juli is de donatie
de helft van het jaarbedrag voor het laatste
halfjaar.

De Belbus is een vrijwilligersorganisatie,
ruim 90% van de medewerkers doet dit
als vrijwilliger.
De Belbus beschikt over drie volledig
ingerichte rolstoelbussen en een
aangepaste personenauto.
Zij verzorgt het vervoer in Oostzaan en in de
regio voor haar donateurs. U kunt donateur
worden als u zestig jaar of ouder bent en in
Oostzaan woont. Voor gehandicapten
(ook tijdelijke) geldt geen leeftijdsgrens.
De SBO vervoert om veiligheidsredenen
geen scootmobielen. Bij het vervoer van de
rolstoelen gelden de volgende regels:
Bij voorkeur rolstoelen met een
veiligheidskeurmerk.

Vervoer van passagiers, die vervoerd willen
worden in een vouwrolstoel, een sportrolstoel of plateaurolstoel, is overeenkomstig
de geldende regels niet toegestaan.
Passagiers zijn verplicht tijdens het vervoer
gebruik te maken van de veiligheidsgordels.
Voor de vervoerszones en de bijbehorende
prijzen verwijzen wij naar de losse bijlage.
Andere bestemmingen en tarieven op
aanvraag. Belt u hiervoor tussen 12:00
en 13:00 uur naar het kantoor van de Belbus.

Begeleiding: personen in een rolstoel
hebben altijd gratis begeleiding. Naar
en van een ziekenhuis is de begeleiding
ook gratis. Eventuele andere begeleiders
betalen de ritprijs.

Om de ritten te betalen dient u een
bonboekje te kopen. De prijs van een
bonboekje is opgenomen in het tarievenoverzicht. Het bonboekje bevat 25 bonnen.
Verkoop van de bonboekjes bij de chauffeur
of op kantoor. Graag gepast betalen!

U dient ruim voor de afgesproken tijd
klaar te staan. De Belbus kan altijd iets
eerder of later komen!

Alleen voor een ziekenhuisrit kunt u een
open retour aanvragen, u krijgt dan van
de chauffeur een kaartje met het telefoonnummer dat u kunt bellen als u klaar bent
in het ziekenhuis.

