STICHTING WIJKBUS ALEXANDER
(versie 12-02-2018)

Datum:

Inschrijfformulier Wijkbus Alexander

Geachte heer, mevrouw,
Naar aanleiding van uw interesse in vervoer door de Wijkbus ontvangt u bijgaand de informatiefolder
En het inschrijfformulier om u aan te melden als deelnemer(s).
*Indien u telefonisch al gegevens hebt doorgegeven, kunt u direct gebruik maken van de Wijkbus.
Wij verzoeken u (*nog wel) het inschrijfformulier volledig in te vullen en aan ons te retourneren.
Wij zouden het zeer op prijs stellen indien u gebruikt maakt van de automatische incasso.
De deelnemersbijdrage is (prijspeil 1 januari 2017):
€ 15,-- per jaar, met automatische incasso voor alleenstaanden.
€ 22,50 per jaar, met automatische incasso met partner.
Indien u later inschrijft dan 1 januari wordt naar rato de bijdrage berekend.
Wenst u echter geen gebruik te maken van de automatische incasso, dan zien wij ons genoodzaakt
om € 2,50 extra in rekening te brengen, zijnde een bijdrage in de administratiekosten.
De acceptgirokaart ontvangt u op een later moment.
Opzegging
Indien u wilt opzeggen voor een volgend kalenderjaar dient dit, schriftelijk of telefonisch,
te geschieden voor 31 december van ieder jaar. U kunt dit telefonisch doorgeven via 010-455 85 17.
Graag vragen wij u aandacht voor het reserveren van een rit
 U kunt ons bereiken op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur
 U dient minimaal 24 uur van te voren te bellen, het liefst 3 of 4 dagen van te voren
 Een rit kan alleen telefonisch worden geboekt NIET per email
 U noemt uw naam en adres en voor welke dag en tijd u wilt reserveren
 U vermeld met hoeveel personen u wilt gaan en of u een rollator meeneemt
 Bij niet medische bestemmingen dient de terugrit geboekt te worden (tenzij het een enkele rit is)
 Voor een medische afspraak, bijvoorbeeld (tand)arts of ziekenhuis geeft u ook de tijd op dat u
aanwezig moet zijn. U wordt op een retourlijst gezet en de assistent belt ons als u klaar bent.
 U dient een kwartier voor de afgesproken tijd klaar te staan
 De chauffeur heeft een half uur speling (een kwartier voor en na uw afspraaktijd)
Wij zijn u graag van dienst,
Bestuur en vrijwilligers
Stichting Wijkbus Alexander
www.wijkbus-alexander.nl
Email: wijkbus-alexander@hetnet.nl

Retouradres inschrijfformulier
Wijkbus Alexander
Deelnemersadministratie
Prinsenlaan 569
3067 TZ Rotterdam
010-455 85 17

TELEFOONNUMMER 010-455 85 17
BEREIKBAAR MAANDAG tot en met VRIJDAG van 9.00 UUR tot 16.30 UUR

WIJKBUS ALEXANDER Lidnr …..……….
AANMELDING NIEUWE DEELNEMER(S)
TEL-12-02-2018

De heer / mevrouw / familie

(a.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is)

VOORLETTERS: …………………………………………………………………………
ACHTERNAAM: ...................................................................................…………….

GEBOORTE DATUM :……..……………….…….……………………………………….
GEBOORTE DATUM PARTNER :……..…………….………………………………….
ADRES:…………………………………………………………………………..………….
POSTCODE:……………………………

WIJK:……………………………………..

TELEFOONNUMMER :……………………………………………………………………
MOBIEL NUMMER:……………………………………………………………………….
EMAIL ADRES:………………………….…………….................................................

□ rollator

-

□

rolstoel

(IBAN)Bankrekening:

-

□ begeleider (aankruisen wat van toepassing is)

NL…………………………………………………...…………………………

Op uw bankafschrift staat het IBAN nummer(18 tekens) vermeld.

DEELNEMERSBIJDRAGE

 1 PERSOON

of

 2 PERSONEN

MACHTIGING automatische incasso deelnemersbijdrage:

 JA, Machtigt hierbij de Stichting Wijkbus Alexander, om 1x per jaar de deelnemersbijdrage
te doen afschrijven van zijn/haar bankrekening nummer (1 cijfer per vakje)
Mocht ik het niet eens zijn met de incasso dan heb ik de bevoegdheid om het bedrag
binnen 30 dagen na afschrijving bij mijn bank terug te vorderen.



NEEN (u ontvangt een acceptgirokaart)

DATUM :…………………………………………………………………..
HANDTEKENING :……………………………………………………….
Gaarne dit inschrijfformulier voldoende gefrankeerd opsturen naar:

Wijkbus Alexander t.a.v. deelnemersadministratie, Prinsenlaan 569, 3067 TZ Rotterdam

