servicepunt

Thuiswonen

VERVOER OP MAAT MET AANDACHT
eenvoudig

voordelig

behulpzaam

Wat is AutoMobiel?
AutoMobiel is voor ouderen en minder mobiele inwoners die zelf
geen vervoer hebben dé oplossing. Naar een ontmoetingsactiviteit, een doktersbezoek, op visite gaan of er gewoon even uit.
Geselecteerde vrijwillige chauffeurs brengen en halen u met hun
eigen auto van deur tot deur en lopen indien
gewenst met u mee.
Dit initiatief is een samenwerking tussen
diverse Meer voor Elkaar partners waaronder
gemeente Haarlemmermeer.

Gebruiker worden?
- U kunt lid worden van Servicepunt Thuiswonen voor € 15,- per jaar.
- Leden kunnen onbeperkt ritten aanvragen tussen 09.00 - 21.00
uur.
- Het Servicepunt van AutoMobiel benadert één van de
beschikbare chauffeurs.
De chauffeur haalt u thuis op en brengt u naar uw bestemming
tegen een onkostenvergoeding van € 0,30 per km vanaf het 		
woonadres van de chauffeur bij uw in de buurt.
Het Servicepunt geeft het te betalen bedrag aan u door wat u
contant, bij voorkeur gepast, afrekent met de chauffeur.
- Twee medepassagiers mogen gratis meereizen!
- Daar waar gewenst loopt de chauffeur met u mee en wacht
maximaal 1 uur.
- De adressen van veel vaste ontmoetingsplaatsen zijn al bij de
chauffeurs bekend.

Als gebruiker aanmelden? Klik dan hier!

Chauffeur worden?
Wilt u als vrijwilliger écht het verschil maken, bent u vanaf 4 uur
per week beschikbaar en vindt u het leuk om met uw eigen auto
inwoners mobiel te houden, dan zoeken wij u!

Als chauffeur aanmelden? Klik dan hier!

Waar in Haarlemmermeer?
AutoMobiel is een groot succes in diverse gebieden in Nederland
en al in diverse deelgebieden van de Haarlemmermeer.

Vanaf juni 2021 in de hele Haarlemmermeer.

Aanmelden of meer informatie?
Bel 088 700 41 00 bereikbaar van 9.00-21.00 uur
www.servicepunt-automobiel.nl

						

Naar Homepage? Klik dan hier!

Mail sturen? Klik dan hier!

