
AutoMobiel Apeldoorn 

Wat is AutoMobiel? 

AutoMobiel is voor ouderen en minder mobiele inwoners die zelf geen vervoer hebben dé oplossing. 
Naar een activiteit in het wijkcentrum, 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. Zij rijden alle dagen van de week van 8:00 tot 21:00.


Automobiel is een vervoerdienst van de Stichting Thuiswonen in Tiel, die in Apeldoorn door een 
aantal vrijwilligers met steun van de gemeente Apeldoorn tot stand gebracht is. Een Apeldoorns team 
coördineert en verzorgt het vervoer tegen een redelijke onkostenvergoeding.


Wilt u mee rijden? Meldt u aan als lid. 

U kunt lid worden van Servicepunt Thuiswonen voor € 15,- per jaar. Bel 088 700 41 00 op werkdagen 
tussen 8.00-21.00 uur. Daarna kunt u onbeperkt ritten aanvragen.


• 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 
€ 0,35 per km, gerekend vanaf en tot aan het huis van de chauffeur, vermeerderd met eventuele 
parkeerkosten. 


• Het Servicepunt geeft het te betalen bedrag aan u door. U rekent contant, bij voorkeur gepast, af 
met de chauffeur.


Stichting Servicepunt Thuiswonen is ingeschreven bij de KvK onder nummer 61157953, 
Belastingnummer NL8542.32.576.


De Stichting is een SBBI (Sociaal Belang Beogende Instelling).


IBAN bankrekeningnummer: NL50RABO0190.5842.70 tnv Stichting Servicepunt Thuiswonen.

https://www.servicepunt-automobiel.nl/passagier-worden/


                                                                                                                                   

• Twee medepassagiers mogen, als er voldoende ruimte is, gratis meereizen.

• Als u dat wenst, loopt de chauffeur met u mee, helpt u met boodschappen of rollator en wacht 

maximaal een uur. De adressen van veel vaste ontmoetingsplaatsen zijn al bij de planners en 
chauffeurs bekend. 


• We streven ernaar een chauffeur binnen 10 km van uw woonadres te vinden.


Chauffeur worden?  
Meld je aan! 

Wil je als vrijwilliger écht het verschil 
maken, ben je minimaal 4 uur per 
week beschikbaar en vindt je het leuk 
om met je eigen auto inwoners mobiel 
te houden, dan zoeken wij jou!


 
Waar in Apeldoorn? 
AutoMobiel is een groot succes in 
diverse gebieden in Nederland en is 
nu ook in Apeldoorn. We rijden in de 
bebouwde kom, maar ook in de 
dorpen.  


Meer informatie? 
Kijk het filmpje van AutoMobiel in Apeldoorn https://youtu.be/hO1Jna0PrVQ


Wilt u een e-mail sturen? info@servicepunt-thuiswonen.nl 
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