
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Centrum 
Feijenoord 

Kralingen-Crooswijk 
Noord 

010 - 820 18 80 
www.wijkbus.nl 

Wijkbus Rotterdam  
Sportlaan 75 

3078 WR Rotterdam 

 
Wijkbus Rotterdam is een vrijwilligers 
organisatie die persoonlijk en veilig 
aanvullend vervoer in uw wijk ver-
zorgt. 
 
Iedereen die aanvullend vervoer nodig 
heeft kan gebruik maken van de wijk-
bus.  
 
Dit kan voor allerlei activiteiten, 
bijvoorbeeld bezoek aan familie, de 
kapper, ziekenhuis, supermarkten, 
winkelcentra en buurthuizen.  
 
Stichting Wijkbus is een algemeen nut 
beogende instelling die haar werk kan  
doen dankzij de financiële 
ondersteuning van de gemeente 
Rotterdam. Ook uw eventuele 
bijdrage/ donatie is van harte welkom. 

 

Wijkbus Rotterdam  
Sportlaan 75 

3078 WR Rotterdam 
 

KvK: 24325506 
IBAN: NL42 INGB 0004 2669 73 

BIC: INGBNL2A 

Het aanmeldingsformulier kunt u 
opsturen naar: 

facebook.com/wijkbus.feijenoord.nl 

www.wijkbus.nl 

info@wijkbus.nl 

010  - 820 18 80 

  januari 2023 

mailto:info@fotopaulmartens.nl


BETALING DEELNAMEBEDRAG 

 

Voor het innen van het jaarlijkse deelname 

bedrag verzoeken wij u vriendelijk uw IBAN 

bankrekeningnummer op het aanmeldingsfor-

mulier in te vullen. 1 keer per jaar schrijven 

wij het deelnamebedrag van uw bankrekening.  

 

Indien u kiest voor een factuur per post bren-

gen wij extra kosten in rekening.  

 

TARIEVEN 

 

Deelnamebedrag (incasso) p/p/p/j €  16,50 

Bij facturatie €2,50 administratie kosten. 

 

Ritprijs (enkele reis) 1 zone €  1,35 

Ritprijs (enkele reis) 2 zones €  2,25 

 

VERVOERSGEBIED (1 zone) 

 

Vervoer binnen Centrum, Feijenoord, Kralin-

gen-Crooswijk en Noord. 

 

VERVOERSGEBIED (2 zone) 

 

Diverse ziekenhuizen, zorglocaties en winkel-

centra. Bezoek u onze website voor aanvullen-

de informatie of bel ons voor meer informatie. 

Wij zijn u graag van dienst. 

 

010  - 820 18 80 

www.wijkbus.nl 

 

AANMELDINGSFORMULIER 

Aanmelden kan ook via www.wijkbus.nl 

Gebied Centrum, Feijenoord, 

 Kralingen- Crooswijk, Noord 

 Svp doorhalen wat niet van toepassing is 
 

Achternaam ………………………………………… 

Voorletter(s) …………………………………………

Geboortedatum ………………………………………… 

Geslacht ….. M  ….. ….. V    ….. 

Adres ………………………………………… 

Huisnummer ………………………………………… 

Postcode ………………………………………… 

Woonplaats ………………………………………… 

Telefoon ………………………………………… 

Mobiel ………………………………………… 

E-mail ………………………………………… 

Rollator   …..  Ja  ….. ….. Nee  …. 

Rolstoel …..  Ja  ….. ….. Nee  …. 

WAARSCHUWINGSADRESSEN 
 
1 - Naam …………………………………………

Relatie (familie/ dokter) …………………………………… 

Telefoon ………………………………………… 

2 - Naam ………………………………………… 

Relatie (familie/ dokter) …………………………………… 

Telefoon ………………………………………… 

BEREIKBAARHEID 

 

• Reserveren ritten van 09:00 tot 12:00 uur 

 

WERKWIJZE 

 

•  U woont in gebied Centrum, Feijenoord, 

Kralingen-Crooswijk of Noord. 

•  Door het aanmeldingsformulier in te vullen 

en op te sturen, of u aan te melden via on-

ze website bent u deelnemer en kunt u di-

rect gebruik maken van de wijkbus. U ont-

vangt geen bewijs van inschrijving of een 

pasje. 

• Reserveren kan tot 14 dagen vooruit. 

• Uw gereserveerde rit en ophaaltijd kan in 

verband met het optimaal plannen aange-

past worden, vooraf wordt u door ons hier-

over geïnformeerd. U dient 10 min voor 

afgesproken tijd gereed staan.  

• U dient zelfstandig in en uit te kunnen 

stappen m.u.v. rolstoelvervoer. 

• Rollator of opklapbare rolstoel kan mee. 

•  In de bus betaalt u aan de chauffeur/ bij-

rijder per rit het verschuldigde ritbedrag. 

•  Het dragen van de veiligheidsgordel in de 

wijkbus is verplicht. 

•   Indien u te laat een verhindering door-

geeft en/ of de bus komt voor niets, wor-

den de kosten voor die rit in rekening ge-

bracht. 

MACHTIGING 
Hierbij machtigt u de Wijkbus Rotterdam 
 via een automatische bank incasso het jaarlijkse 
 deelnamebedrag te innen. 
 
Datum ………………………………………… 

Bankrekening (IBAN) ………………………………………… 
 
Handtekening 


