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Voor wie is Vervoer op Maat?

Rijtijden

Vervoer op Maat is bedoeld voor de inwoners van de gemeente Heumen. Met
name ouderen en inwoners met een beperking doen een beroep op ons. Vervoer
op Maat rijdt elke dag van de week.

Wij rijden op werkdagen van 8.30 tot 20.00 uur en in het weekend van 9.30 tot
20.00 uur.

Waar rijdt Vervoer op Maat naar toe?
Vervoer op Maat is bedoeld voor de korte ritten in uw woonomgeving. Wij rijden
behalve binnen de gemeente Heumen ook naar Dukenburg, Nijmegen Zuid, Nijmegen Midden, Heilig Landstichting, Berg en Dal, Molenhoek en Mook.
Tevens is mogelijk om naar diverse ziekenhuizen en verpleeghuizen in de omgeving vervoerd te worden.

Wat kost Vervoer op Maat?
De prijs van een enkele rit is € 4,00. U kunt ook gebruik maken van de voordeel-knipkaart. Deze kaart is te koop voor € 40,- en hiervoor kunt u 11 keer gebruik maken van Vervoer op Maat. De kaartjes zijn te koop bij de chauffeur en bij
de Bistro van Malderburch. Bij de Bistro is alleen de meerrittenkaart te koop.

Hoe werkt Vervoer op Maat?
Reserveren
U kunt telefonisch een rit aanvragen bij Malderburch, Centrum voor Welzijn,
Wonen en Zorg, telefoonnummer 024-3570 570. Dit kan van maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ons ook bereiken via het e-mailadres: vervoeropmaat@malderburch.nl.
Wij kunnen uw aanvraag alleen in behandeling nemen, als wij uw verzoek uiterlijk
de dag voorafgaand aan de rit vóór 12.00 uur ontvangen hebben.
Een rit in het weekend kunt u uiterlijk de vrijdag ervoor aanvragen. Ook hierbij
geldt: de aanvraag dient vóór 12.00 uur gedaan te zijn.
Een voorbeeld:
U wilt op zondag 9 maart een rit boeken. De uiterste dag waarop u deze rit kunt
aanvragen is dus vrijdag 7 maart tot 12.00 uur.

Let op:
Het kan zijn dat het tijdstip waarop u uw rit wilt boeken, niet beschikbaar is. Zo
rijdt Vervoer op Maat op werkdagen op bepaalde uren voor de bezoekers van de
dag- en groepsopvang. Wij streven er naar deze ritten waar mogelijk te combineren met uw rit. Informeert u naar de mogelijkheden!

Wij rijden met zorg
De chauffeur haalt u op bij uw voordeur en brengt u tot aan de voordeur van het
adres waar u zijn moet. Mocht het nodig zijn, dan kan de chauffeur u ook vanuit
uw woning naar buiten begeleiden, u helpen met het aantrekken van uw jas of
het dragen van uw bagage.

Ophaaltijd
Houdt u rekening met een kwartier speling in de ophaaltijd. U kunt dus een kwartier vroeger of later worden opgehaald dan de afgesproken tijd. Meestal maakt u
een reis samen met andere mensen. Daarom kan het voorkomen dat u met een
omweg rijdt om andere mensen op te halen of af te zetten.

