Aanmelden
Wij hopen u in deze folder antwoord te hebben
gegeven op de vraag of de Opbelbus ook voor
U geschikt is.
Als U die vraag met JA beantwoordt, zien wij
uw aanmelding met belangstelling tegemoet.
Meldt u zich aan via telefoonnummer
(072) 561 63 67
(maandag t/m vrijdag van 09.00u tot 12.00u)

Donaties

(072) 561 63 67

Als u (nog) geen lid wordt, maar wel uw
sympathie tot uitdrukking wilt brengen
met een gift, vermelden wij hier gaarne ons
rekeningnummer bij de
RABObank nr. NL22 RABO 0376 4789 69

www.opbelbus.nl

(072) 561 63 67

VERVOER
OP MAAT

Onze stichting is ANBI erkend. Giften e.d. zijn
daardoor aftrekbaar van de Inkomstenbelasting.

ook voor U?

Van harte aanbevolen!

2022

In deze folder leest
U hier alles over!

Gebruikers

De bussen

Wanneer rijdt de bus?

Alleen gebruikers die zich hebben aangemeld
en door de ballotagecommissie zijn
geaccepteerd kunnen gebruik maken van
de diensten van de Opbelbus. De gebruikers
mogen een persoonlijk begeleider meenemen
tegen betaling van de ritprijs.
Huisdieren mag u niet meenemen met
uitzondering van blindengeleidehonden en
gecertificeerde hulphonden.
Het doel van de Opbelbus is de mobiliteit van
haar leden zoveel mogelijk te bevorderen

De Opbelbus rijdt met comfortabele busjes waarin
plaats is voor 6 personen. Zij brengen u ‘van deur
tot deur’.
De chauffeur helpt u bij het in- en uitstappen en
helpt u met uw tas of bagage.

De Opbelbus rijdt 6 dagen in de week, op
werkdagen van 08.00 tot 20.30 uur, op zaterdag
van 09.00 tot 18.00 uur. Op zondag wordt niet
gereden. In minder drukke perioden kunnen
ook ritten worden opgegeven naar plaatsen in
de directe omgeving van Alkmaar. Hierover kunt
u telefonisch inlichtingen krijgen.

Wie kan gebruiker worden

Ritten bestellen

In principe kan iedere inwoner van Alkmaar, die
moeilijk van het openbaar vervoer gebruik kan
maken, gebruiker worden. Wij vervoeren echter
geen rolstoelen. Wel kan er een rollator worden
meegenomen.
Een persoonlijk gesprek/huisbezoek maakt deel
uit van de aanmeldingsprocedure.

Dat kan van maandag t/m vrijdag
tussen 09.00u en 12.00u via

De dotatie
De jaarlijkse dotatie bedraagt minimaal € 25,-.
Veel gebruikers maken meer over en daar zijn
we blij mee. Als dotatie is het volledige bedrag
dat u doteert een gift en daardoor aftrekbaar
voor de inkomstenbelasting.

De ritprijs
Per rit binnen Alkmaar betaalt men slechts € 2,20.
Deze lage ritprijs is mede mogelijk doordat de
gehele organisatie bestaat uit vrijwilligers.

telefoonnr.: 561 63 67
In het kantoor aan de Wielingenweg 255 staan
medewerkers u vriendelijk te woord om goede
afspraken met u te maken.
Ritten in de directe omgeving van Alkmaar zijn
in principe mogelijk, echter: ritten binnen Alkmaar
gaan voor. Bij het maken van een afspraak hoort
u dan tevens wat de ritprijs is.

Organisatie Opbelbus
De “Stichting de Opbelbus Alkmaar” is al vele
jaren een begrip in Alkmaar en wordt volledig
door vrijwilligers gerund.
Jaarlijks verzorgt de Opbelbus, tot volle
tevredenheid van onze gebruikers, zo’n
18.000 ritten
Bestuursleden en medewerk(st)ers zetten zich
geheel belangeloos in voor het werk van de
Opbelbus, dat erop is gericht een ieder zo lang
mogelijk aan het sociale en maatschappelijke
leven te laten deelnemen. De uit te voeren
ritten hebben daarom veelal te maken met
familiebezoek, sociëteiten, ziekenhuizen, artsen,
zorgcentra voor ouderen, winkelen, enz.

