Alles over de taxikaarten
1.De taxikaart is bedoeld voor personen van 65 jaar en ouder, die woonachtig zijn in de gemeente
Wageningen. Personen jonger dan 65 jaar, in het bezit van een WMO –pas, kunnen eveneens gebruik
maken van de taxikaart 65+
2. Vervoer is mogelijk voor ritten binnen de gemeente Wageningen, zoals: bezoek aan arts,
fysiotherapie, markt, sociëteit , familie, kennissen enzovoort.
3.Voor de ritten ten oosten van de lijn , Papenpad, Zoomweg, Scheidingslaan, Ritzema Bosweg zijn
twee taxibonnen per rit verschuldigd. Hieronder vallen bijvoorbeeld de ritten naar Wageningen –
Hoog, Nol in ’t Bos, dit geldt tevens voor Natuurreservaat De Blaauwe Kamer. Voor alle andere
taxiritten binnen de gemeentegrens van Wageningen is één bon per rit verschuldigd.
4.Met de taxikaart kunnen een aantal ritten buiten Wageningen gemaakt worden:
* Station Ede- Wageningen
4 taxibonnen per rit
* Oranje Nassau Oord verpleeghuis, post Renkum
3 taxi bonnen per rit
* Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede
4 taxibonnen per rit
* Dierentuin Rhenen
3 taxibonnen per rit
* Station Rhenen
3 taxibonnen per rit
Vervoer naar andere locaties buiten Wageningen kan niet plaatsvinden met de taxikaart
5. Als u per taxi vervoerd wilt worden, dan kunt u zelf contact op te nemen met één van de hiernaast
genoemde taxibedrijven.
6. Wanneer u een taxi bespreekt, dan dient u aan te geven dat u gebruik maakt van de taxikaart voor
ouderen. Opgave van het taxikaartnummer kan door het taxibedrijf gevraagd worden.
7. Indien meerder personen op één punt instappen, dan laat één passagier van 65 jaar of ouder een
bon afscheuren en de anderen rijden gratis mee. U wordt dan wel op één punt gezamenlijk afgezet.
8. Het taxibedrijf bepaalt hoeveel personen er tijdens een rit vervoerd kunnen worden.
9. De taxikaarten zijn persoons- en adresgebonden en zijn niet overdraagbaar.
10.De taxikaarten kunnen gekocht worden bij de wijkhuizen van Soldez. Huis van de wijk de
Pomhorst, Pomona 562 te Wageningen . Het Stadsatelier Ons Huis, Harnjesweg 84 te Wageningen en
Huis van de wijk de Nude, Kortestraat 2 te Wageningen en bij het Grand Cafe Torckdael , van
Sallandthof 40 te Wageningen. Iedere werkdag van 9.30 uur tot 16.30 uur, op vertoon van: de laatst
gebruikte taxikaart, een bewijs waaruit blijkt dat u 65 jaar of ouder bent , of een WMO-pas.
11.Tussentijdse wijzigingen voorbehouden

