
Telefoon
Vervoersdienst:

010 - 441 40 50
(van 9.00 - 11.00 uur)

   Elkaar kennen, elkaar helpen

De Particuliere Vervoersdienst is een dienst van de Vrijwilligerswinkel, 
waarbij buurtbewoners hulp bieden aan kwetsbare ouderen in hun 
directe omgeving.

Naast de Vervoersdienst bieden wij nog andere diensten op het gebied 
van participatie, zoals de boodschappendienst.

Voor meer informatie zie: www.vrijwilligerswinkel.nl 

Vrijwilligerswinkel
Jaffa 13a
3061 JG Rotterdam

010 - 441 40 50
vervoersdienst@vrijwilligerswinkel.nl



   

   

Wat is de Particuliere Vervoersdienst

De Particuliere Vervoersdienst is een project waarbij buurtbewoners 
hun privé-auto en tijd beschikbaar stellen om ouderen tegen een 
kilometervergoeding van vervoer en begeleiding te voorzien.

Met deze hulp kunnen senioren op bezoek bij familie en vrienden, 
naar voorzieningen of winkels en activiteiten ondernemen.

De chauffeurs zijn als vrijwilliger verbonden aan de Vrijwilligerswinkel 
en zijn daardoor WA-verzekerd.

Voor wie is de Vervoersdienst bestemd

De Vervoersdienst is bestemd voor inwoners van het gebied 
Kralingen-Crooswijk die ouder zijn dan 65 jaar en om gezondheids- of 
mobiliteitsredenen geen gebruik kunnen maken van reguliere 
vervoersvoorzieningen.

   

   

Wat zijn de tarieven

Voor de dienst geldt een lidmaatschap per kalenderjaar per 
woonadres van € 15,-

Binnen het gebied  betalen deelnemers 
€ 3,- voor een dienst met enkele rit en € 5,- voor een dienst 
met terugrit. 
Buiten het gebied  geldt een autokosten-
vergoeding van € 0,40 per gereden kilometer met een 
minimum van € 5,- per dienst. 

Dit bedrag, eventueel aangevuld met parkeergeld, wordt 
rechtstreeks aan de chauffeur betaald.
Indien gewenst, kan de telefonist(e) bij het maken van een 
afspraak buiten het gebied  een indicatie 
geven van de totale ritprijs.
De begin- en eindstand van de kilometerteller van de auto is 
bepalend voor de exacte kostprijs.

Hoe kan worden aangemeld

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak is de 
centrale van maandag tot en met vrijdag tussen 
9.00 en 11.00 uur bereikbaar,
telefoon: 010 – 441 40 50
e-mail: vervoersdienst@vrijwilligerswinkel.nl

In verband met het organiseren van het vervoer raden wij 
aan een verzoek minimaal twee dagen van te voren in te 
dienen.
Indien geen chauffeur beschikbaar is, wordt naar een 
passende oplossing gezocht door informatie te geven over 
andere vervoersmogelijkheden.
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