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Inleidin
ng

ZOOV vverzorgt hett aanvullend
d vervoer inn, naar en vaanuit de Achterhoek. RReizigers die
e niet in
staat zijjn om via heet openbaar vervoer off een anderre vorm van
n zelfstandigg vervoer op de
plaats vvan bestemming te kom
men, kunneen gebruikm
maken van ZOOV.
Z
ZOOV iss een gezam
menlijk initiaatief van dee gemeenten Aalten, Berkelland, BBronckhorstt,
Doetincchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreeek en Winte
erswijk. Dezze gemeentten zien ZOO
OV als
een kan
ns om voor inwoners in
n de Achter hoek goede
e basismobiliteit te reaaliseren.
ZOOV vverzorgt ond
der meer he
et vervoer vvoor mense
en met een wmo‐indica
w
atie voor sociaal‐
recreatief vervoer (regiotaxi). Dit gebeurrt onder de naam ZOOV
V Op Maat. Ook het
leerlinggenvervoer en het vervvoer naar enn van werklo
ocaties zijn bij ZOOV oondergebraccht.
Hiervoo
or hanteert ZOOV de namen ZOOV
V School en
n ZOOV Werrk. Daarnaa st biedt ZOOV
mogelijkheden voo
or vervoerin
nitiatieven vvan vrijwilliggers. Op de
eze manier w
willen de
Achterh
hoekse gem
meenten de Achterhoekk bereikbaar houden en maken vooor elke reizziger.
In dit veervoerregleement van ZOOV
Z
staan de spelrege
els en achte
erliggende iinformatie voor
v
iedereeen die bij ZO
OOV betrokkken is.
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Leeswiijzer

Het verrvoerreglem
ment is een praktische
p
vvertaling vaan de eisen die zijn gestteld aan de
uitvoerd
ders van ZO
OOV en de afspraken
a
d ie zijn gemaaakt met de
eelnemendee gemeente
en en
andere opdrachtgeevers. In het vervoerreeglement staaan alleen die
d onderdeelen van de
dienstverlening waaar de reizigger direct m
mee te make
en kan krijgen.
ment is geschreven vooor de reizige
er van ZOOV
V. Maar ookk chauffeurss,
Het verrvoerreglem
vervoerrders en meedewerkers van ZOOV Klantenservvice, van ZO
OOV Reisplaanner en van de
deelnem
mende gem
meenten vinden in het vvervoerreglement alle informatie over het ge
ebruik
van ZOO
OV.
Om hett vervoerregglement goe
ed leesbaarr te houden, is soms ge
ekozen voorr een
vereenvvoudigde uiitleg en zijn niet alle deetails opgen
nomen. Waa
ar dit leidt ttot
onduideelijkheid, gaaan bestekb
bepalingen en later ove
ereengekom
men afsprakken vóór de
e
bepalingen in dit reeglement. Wanneer
W
err onduidelijkheid blijft bestaan, beeslist ZOOV Beheer
over dee te hantereen werkwijze. Aan het vvervoerregllement kunnen geen reechten worden
ontleen
nd. Het is oo
ok niet moggelijk om beezwaar te maken
m
tegen
n de inhoud ervan.
Dit docu
ument word
dt bijgehou
uden door ZZOOV Behee
er. Het vervoerreglemeent wordt
aangepast als er affspraken veranderen. A
Als u een paapieren verssie leest, kaan het zijn dat
d deze
niet meeer klopt. Dee nieuwste versie vindtt u altijd op
p www.zoovv.nl. Onderaaan deze paagina
ziet u w
welke versie u nu leest. Achteraan in elke verssie staat een lijst van dde onderwerpen
die veraanderd zijn ten opzichtte van de voorige versie.
Hoe geb
bruikt u hett vervoerre
eglement?
In dit veervoerregleement wordt elk onderw
wordt somss
werp apart uitgelegd. In de tekst w
verwezeen naar een
n ander ond
derwerp datt er mee te maken hee
eft, of het o nderwerp wordt
w
op een andere plaaats verder uitgelegd.
u
D
Dit is herken
nbaar aan de onderstreeping en het
werpnummeer dat dan achter
a
het oonderwerp staat.
s
Bijvoo
orbeeld: “Err zijn versch
hillende
onderw
Belservices/5.7.1“.. Verwijzinggen naar weebsites zijn eveneens
e
onderstreeppt. Soms staat er
ook een
n verwijzingg naar een pagina
p
op dee website van
v ZOOV, dan
d staat err bijvoorbee
eld “klik
hier”.
Als u ditt reglementt leest op de computerr, dan kunt u bij een ve
erwijzing naaar een web
bsite of
een and
der onderdeeel in het re
eglement diirect naar de juiste plek springen. Dit doet u door de
control toets (Ctrl)) ingedrukt te
t houden een dan op de
d onderstreepte tekstt te klikken.
Wanneer u in de taaakbalk ‘beeld’ selecteeert en daarrna ‘navigattievenster’, ziet u aan de
d
linkerkaant op het scherm
s
alle onderwerppen onder elkaar
e
staan. Als u daarrop klikt, springt u
ook meeteen naar dat
d onderwerp in de teekst.
Om hett document leesbaar te
e houden, iss ervoor gekkozen om ‘h
hij’ te gebruuiken. Overaal waar
‘hij’ staat, kunt u ook
o ‘zij’ lezen.
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Mist u informatie of
o heeft u een andere oopmerking over dit verrvoerreglem
ment? Geef dit dan
door aaan ZOOV Beeheer door te
t bellen naaar 0543‐54
43 545, of te
e mailen naaar info@zoo
ov.nl.
Schrijveen kan ook: ZOOV Behe
eer, Antwooordnummer 46, 7100 VB
V Wintersw
wijk.
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4

Algeme
een

4.1

Informaatie over ZOOV
Z

4.1.1

Organissatie Basissmobiliteitt Achterhoek: ZOOV

ZOOV B
Beheer is veerantwoorde
elijk voor dee uitvoeringg van Basism
mobiliteit inn de Achterhoek.
ZOOV B
Beheer werkkt in opdraccht van de ggemeenten Aalten, Berrkelland, Broonckhorst,
Doetincchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreeek en Winte
erswijk en van
v de provvincie Gelde
erland.
De gem
meenten zijn
n verantwoo
ordelijk vooor het verstrrekken van de juiste vooorziening aan
a
inwoneers die met een
e gemeen
ntelijke indiicatie gebru
uikmaken va
an ZOOV. ZO
OOV Behee
er is
verantw
woordelijk voor
v
de daggelijkse uitvooering van het
h vervoerr. ZOOV Behheer stuurt de
plannin
ng en de verrvoerders aaan. De reizigger kan bij ZOOV
Z
Klanttenservice tterecht voor
algemene informatie en klach
hten over heet vervoer.

4.1.2

Contacttgegevenss

ZOOV B
Beheer (kwaaliteitsbewaaking, contrractbeheer))
info@zo
oov.nl
0543‐5443 543
Postbuss 101
7100 AC
C Wintersw
wijk
ZOOV K
Klantenservvice (algeme
ene informaatie, klachte
en, suggestiies)
www.zo
oov.nl
0543 5443 545
Antwoo
ordnummerr 46
7100 VB
B Wintersw
wijk
ZOOV O
Op Maat
ZOOV R
Reisplanner (reis boeke
en, reisinforrmatie, afmelden, wijziigen)
www.zo
oov.nl
0900‐98874 (10 ct/m
min)
ZOOV R
Reisplanner is vanuit he
et buitenlannd bereikbaaar via telefo
oonnummeer +31 77 39
97 4244.
ZOOV SSchool
088 – 9008900 (lokkaal tarief)
@zoov.nl
school@
ZOOV W
Werk
088 – 9008901 (lokkaal tarief)
werk@zzoov.nl
Vervoerrreglement ZOOV
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4.1.3

Scheidin
ng boeking, plannin
ng en uitvvoering van een reiss

De boekking en plan
nning van de reizen meet ZOOV wo
orden verzo
orgd door ZO
OOV Reisplaanner
(voor veervoer met ZOOV Op Maat),
M
ZOOV
V School of ZOOV Werk. Deze calll centers zijn
ondergeebracht bij Munckhof Regie. Een aandere parttij verzorgt de uitvoerinng van de reis.
Hiervoo
or heeft ZOO
OV Beheer meerdere vvervoerbedrijven gecon
ntracteerd.
Voor heet boeken van
v een reis met ZOOV
V Op Maat belt
b de reizig
ger naar ZO
OOV Reisplaanner
(0900‐99874, 10 ct//min.). Via www.zoov.n
w
nl kan een reis
r ook worrden geboeekt. ZOOV
Reisplanner stuurtt de geboekte reizen dooor naar één van de ve
ervoerders. De vervoerrder
verzorggt vervolgen
ns de gewen
nste reis. ZO
OOV Beheerr heeft conttracten mett de verschillende
vervoerrders.
Het leerlingenvervvoer met ZO
OOV School wordt iede
er jaar, voorrafgaande aaan het scho
ooljaar
OOV School. Het vervoeer met ZOOV Werk wordt ingeplannd in overle
eg met
ingepland door ZO
de werkkgevers en is afhankelijk van de w
werktijden van de reizig
gers. ZOOV SSchool en ZOOV
Z
Werk stturen de geplande reizen door na ar één van de vervoerd
ders. De verrvoerder ve
erzorgt
vervolgens de reis.. ZOOV Beheer heeft coontracten met
m de verschillende veervoerders..

4.1.4

Openinggstijden

ZOOV K
Klantenservvice
ZOOV K
Klantenservice is bereikkbaar op weerkdagen (m
maandag tot en met vrrijdag) van 09:00
0
tot 17:000 uur. Buiten deze tijd
den is het m
mogelijk om een boodschap op hett
antwoo
ordapparaatt in te sprekken. De teleefonist belt de reiziger dan terug zzodra ZOOV
V
Klanten
nservice weer geopend
d is. Tijdens feestdagen
n is ZOOV Klantenservicce gesloten.
ZOOV O
Op Maat / ZOOV
Z
Reisp
planner (reiss boeken, reisinformattie, afmeldeen, wijzigen)
ZOOV R
Reisplanner is bereikbaaar van maaandag tot en
n met zonda
ag, van 06:000 tot minim
maal
01:00 u
uur. ZOOV Reisplanner
R
sluit als de laatste reizziger is ingesstapt.
ZOOV SSchool
ZOOV SSchool is voo
or het doorgeven van zziekmeldinggen, afmeld
dingen of wiijzigingen dagelijks
bereikb
baar van 06..30 tot 17.3
30 uur.
ZOOV W
Werk
ZOOV W
Werk is voorr het doorgeven van zi ekmeldinge
en, afmeldin
ngen of wijzzigingen dagelijks
bereikb
baar van 06::30 tot 17.3
30 uur.

4.1.5

Wachttiijd ZOOV per telefo
oon

Gemidd
deld staat de telefonistt van ZOOV Reisplanne
er, ZOOV School en ZOO
OV Werk de
e
reizigerr binnen 25 seconden te
t woord. A
Als er niet wordt opgenomen of waanneer de
wachttiijd erg lang is, kunnen reizigers ditt melden bij ZOOV Klan
ntenservicee. Zij zoeken
n dan uit
wat er aaan de hand
d is.
Vervoerrreglement ZOOV
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4.1.6

Mijn ZO
OOV Accou
unt

Reizigerrs met ZOOV Op Maat,, ZOOV Schoool en ZOOV Werk kun
nnen via hunn Mijn ZOO
OV
Account op www.zzoov.nl hun reisinform atie nakijke
en. Een Mijn
n ZOOV Acccount is
gemakkkelijk voor wie
w veel reisst, omdat reeizigers dan
n bij het boe
eken van eeen reis niet steeds
s
alle geggevens hoevven op te ge
even. Daarnnaast is een Account no
odig als reizzigers gebru
uik
willen m
maken van bepaalde
b
diiensten, zoaals het reserveren van een vaste rrit, rijden op
p
rekenin
ng etc.
Reist men via ZOO
OV Op Maat, dan is het mogelijk om via het Mijn
M ZOOV A
Account alle
e
gereden
n reizen en ook de gere
eserveerde reizen in te
e zien. Reizigers kunneen hier ook hun
h
resterende Reisbudget/6.7 zie
en en nakijkken wat de actuele stattus is van eeen reis,
beeld of de taxi al onderweg is. Viia Mijn ZOO
OV is het verrder mogeliijk om nieuw
we
bijvoorb
reizen tte boeken.
De eersste keer datt een reizige
er van ZOOV
V Op Maat met
m een wm
mo‐indicatiee gebruik maakt
m
van hett Mijn ZOOV
V Account, moet
m
hij be llen met ZO
OOV Reisplanner. De inndicatie van de
reizigerr wordt dan aan het account geko ppeld en de
e reiziger krrijgt de benoodigde
inloggegevens per e‐mail toeggestuurd. Eeen reiziger van
v ZOOV Op
O Maat zonnder wmo‐
indicatie (ov‐reiziger) kan dire
ect via Mijn ZOOV op de
d website een
e accountt aanmaken
n.
OV School kunnen hett Mijn ZOOV
V Account
Ouders van leerlingen die reizzen met ZOO
gebruikken om een ziekmelding of een vriije dag doorr te geven. Ook kunnenn zij de
vervoerrsinformatiee van hun kind inzien vvia het Mijn ZOOV Acco
ount. Reiziggers met ZOOV
School d
die gebruik willen makken van Mijnn ZOOV, be
ellen de eersste keer meet ZOOV Sch
hool.
Nadat aalle gegeven
ns zijn gekoppeld aan hhet e‐mailad
dres krijgen
n zij hun inloogcode
toegem
maild. Daarn
na is het dire
ect mogelijkk om in te lo
oggen op Mijn
M ZOOV oop www.zoo
ov.nl.
Reizigerrs met ZOO
OV Werk kun
nnen via huun Mijn ZOO
OV Account een ziekmeelding en
eventueele vrije daggen doorgeven. Ook al le vervoersinformatie is via het M
Mijn ZOOV Account
A
te raadplegen. Reizzigers met ZOOV
Z
Werkk die gebruik willen ma
aken van Miijn ZOOV, bellen de
eerste kkeer met ZO
OOV Werk. Nadat alle ggegevens ziijn gekoppeld aan het ee‐mailadress krijgen
zij hun iinlogcode toegemaild. Daarna is hhet direct mogelijk
m
om in te loggenn op Mijn ZOOV
Z
op
www.zo
oov.nl.

4.1.7

Reizigerrsadviesra
aad

De Reizzigersadviessraad is een overleg meet reizigers. In de Reizig
gersadviesrraad worden de
belangeen behartigd van alle re
eizigers vann ZOOV. De Reizigersad
dviesraad beestaat uit re
eizigers,
ouders van leerlinggen of wettelijke verteegenwoordiggers van reiizigers. Teveens kunnen
n
n of instellin
ngen vertegenwoordigdd zijn. ZOOV
V Beheer ovverlegt miniimaal vier keer
k
per
scholen
jaar meet de Reizigeersadviesraad. Hierbij iis altijd een vertegenw
woordiger vaan ZOOV
Reisplanner en een
n vertegenw
woordiger vvan ZOOV Beheer aanw
wezig.
De doellen van de Reizigersad
R
viesraad zij n:
Vervoerrreglement ZOOV
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ZOOV Beheer tee informere
en over ervaaringen mett ZOOV Reissplanner enn de vervoerrders
van ZZOOV;
meedenken meet en adviseren van ZOO
OV Beheer over alle za
aken die te m
maken hebben
met het vervoer;
sameen met ZOO
OV Beheer en
e ZOOV Reeisplanner zoeken
z
naarr oplossingeen bij mogelijke
knelpunten, zod
dat het vervvoer zo optiimaal moge
elijk geregeld kan wordden.
Op www
w.zoov.nl komen mediio 2017 de nnamen en mailadresse
m
en van de leeden van de
Reizigerrsadviesraad. Bij vragen, reacties of opmerkingen zijn de
eze leden tee raadplege
en.

4.1.8

Wie kan
n gebruik maken vaan ZOOV?

ZOOV b
biedt zittend
d vervoer. Als
A een reiziiger afhanke
elijk is van liggend vervvoer, kan de
eze niet
mee meet ZOOV. Reeizigers in deze
d
situatiee kunnen co
ontact opne
emen met hhun gemeen
nte om
de even
ntuele alternatieven te
e besprekenn. ZOOV bie
edt de volge
ende vormeen van vervo
oer aan:
Vraagafhankellijk Vervoerr via ZOOV O
Op Maat: een
e reiziger die van de gemeente een
e
indicatie heeft gekregen voor
v
sociaal recreatief Wmo‐vervo
W
oer. Deze reeiziger kan tegen
t
een gereduceeerd tarief ge
ebruik makeen van ZOOV
V Op Maat. Voor deze reizigers zijjn extra
voo
orzieningen beschikbaaar op het ge bied van Be
egeleiding/6
6.2, Hulpmi ddelen/5.8.1 en
Extrra rechten/6
6.6. De gem
meente bepaaalt van we
elke voorzieningen een reiziger gebruik
magg maken en welk bedraag de reizigeer per kilom
meter moet betalen.
Woon‐school vervoer
v
via ZOOV Scho
ool: een reizziger (leerling) die van de gemeen
nte een
indicatie heeft gekregen voor
v
vervoe r tussen de woning en de school, bijvoorbeeld in
het kader van de
d verorden
ning leerlinggenvervoerr. De gemee
ente bepaaltt van welke
e
orzieningen de reiziger gebruik maag maken en
n welk bedrrag de reizigger voor hett
voo
vervvoer moet betalen.
b
Woon‐werk ve
ervoer via ZOOV
Z
Werk : een reizige
er die van de
d gemeentte een indicatie
n voor vervo
oer tussen dde woning en
e de werklocatie, bijvvoorbeeld in
n het
heeeft gekregen
kader van de Participatiew
P
wet. De gem
meente bepaalt van we
elke voorzieeningen de reiziger
r
gebruik mag maken
m
en we
elk bedrag dde reiziger voor
v
het vervoer moett betalen.
Opeenbaar vervvoer via ZOO
OV Op Maaat: iedere andere reizig
ger die zelfsstandig mett de
gew
wone bus off trein kan reizen, maarr waarbij vo
oor de gewe
enste reis boovenstaand
de
vervvoervormen
n van ZOOV
V en het regguliere open
nbaar vervoer geen passsende oplo
ossing
bied
dt. De proviincie bepaalt welk bed rag de ov‐re
eiziger per kilometer m
moet betale
en.
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4.2

Uitvoering van de
e reis

4.2.1

Gedrag reiziger

ZOOV vverwacht vaan een reizigger dat dezee zich in hett voertuig netjes
n
en resspectvol gedraagt
naar dee chauffeur en medepaassagiers. Dee reiziger zo
orgt ervoor dat de ordee, rust, veiliigheid
en bedrrijfsgang nieet wordt verstoord. Onnder verstorring wordt verstaan:
v
Het hinderen van
v de chauffeur of meedepassagie
ers;
Zich
hzelf of andeeren in een onveilige ssituatie bren
ngen;
Weiigeren zich te identifice
eren of te bbetalen (ind
dien van toe
epassing);
Onzzedelijke handelingen verrichten;
v
Beleedigende off discrimine
erende taal gebruiken.
Reizigerrs dienen aaanwijzingen
n van de chaauffeur op te
t volgen. In
n het voertuuig mag nie
et
worden
n gerookt, gedronken
g
of
o gegeten. Voor ZOOV
V School gelden enkele specifieke Regels
tijdens het vervoerr/8.10.
Wanneer een reiziger zich nie
et aan de geedragsregelss houdt, ma
ag de chaufffeur weigerren om
de reiziger (verderr) mee te ne
emen.
Ook wo
ordt van de reiziger verrwacht dat ddeze zich biij het reservveren/wijziggen/annuleren van
een reiss bij ZOOV Reisplanner
R
r, ZOOV Schhool en ZOO
OV Werk nettjes en resppectvol gedrraagt.
Ditzelfd
de geldt als de reiziger contact opnneemt met een medew
werker van ZOOV
Klanten
nservice.
Medew
werkers van ZOOV en medepassag
m
giers kunnen
n een klachtt over het ggedrag van een
e
reizigerr melden bijj ZOOV Klan
ntenservice.. Een dergelijke klacht kan leiden ttot een
Reisverbod/4.2.7 met
m ZOOV.

4.2.2

Veilighe
eidsgordel

Iedereeen in het voertuig is verrplicht de v eiligheidsgo
ordel te geb
bruiken. De chauffeur ziet
z
hierop ttoe en vertrrekt niet vo
oordat iederreen de gordel heeft va
astgemaaktt. Op verzoe
ek helpt
de chau
uffeur de reeiziger bij he
et vastmakeen van de go
ordel. Ook als
a een reiziiger in de ro
olstoel
wordt vvervoerd, moet
m
de veiliigheidsgorddel worden gebruikt. In
n ieder voerrtuig is een
verlenggstuk voor de
d veiligheid
dsgordel be schikbaar.
Wanneer de gordeel om medissche redeneen niet gedrragen kan worden,
w
diennt de reiziger een
onthefffing bij zich te hebben. De chauffeeur moet de
eze ontheffing zien. Eenn dergelijke
e
onthefffing kan een
n reiziger aaanvragen bijj het CBR, Divisie
D
Rijgeschiktheid ((0900‐0210
0, 10
ct/min). Bij het toeegestuurde formulier zzit een medische vragenlijst. De in gevulde lijsst moet
n ondertekeend door ee
en (huis)artss. Het ingevvulde formulier moet w
worden
worden
teruggeestuurd naar het CBR. Aan
A het aannvragen van
n een onthe
effing zijn koosten verbo
onden.
Zie www
w.cbr.nl, oo
ok voor een brochure oover de ontheffing.
Vervoerrreglement ZOOV
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Als de vveiligheidsgordel in iem
mands hals ssnijdt, is een aparte go
ordelgeleideer misschien
n een
zorgt ervoo
oplossin
ng. De gordelgeleider (gordelclip)
(
or dat het diagonale
d
deeel van de
autogorrdel niet ovver de hals loopt. Als eeen reiziger deze
d
wil geb
bruiken, mooet hij deze zelf
aanschaaffen en meeenemen. Een
E gordelgeeleider die het heupde
eel met het diagonale deel
d
verbind
dt, mag niett. Een aparte
e gordelgel eider mag alleen
a
gebru
uikt wordenn door:
Kind
deren kleineer dan 1,50 meter die tte zwaar zijn voor een zittingverhooger (36 kilo of
zwaaarder);
Volw
wassenen die
d kleiner zijn dan 1,500 meter.

4.2.3

Vastzettten rolsto
oel

De chau
uffeur beoo
ordeelt of de
e rolstoel veeilig vervoe
erd kan worden en zorggt ervoor daat de
rolstoell of ander hulpmiddel en
e de reizigger goed zijn
n vastgezet.. In voorkom
mende gevaallen
zorgt dee chauffeurr voor het in
n‐ en uitrijdeen van de rolstoel of ander hulpm
middel. De
chauffeeur zorgt er ook voor dat het rolstooelvastzetm
materieel go
oed wordt oopgeborgen
n, zodat
deze geeen gevaar oplevert
o
tijd
dens het rijdden of tijde
ens het in‐ en
e uitstappeen.

4.2.4

Inrijden
n scootmo
obiel

In alle ggevallen zorrgt de chaufffeur ervoorr dat de sco
ootmobiel veilig
v
het vooertuig in ko
omt. De
reizigerr stapt lopen
nd in en nee
emt plaats oop een regu
uliere zitplaats.

4.2.5

Overstaap naar zittplaats

Reizigerrs die reizen
n met een scootmobie
s
l of opvouw
wbare rolsto
oel, mogen niet in of op dit
hulpmid
ddel worden vervoerd. Zij moetenn tijdens de reis op een
n reguliere zzitplaats
plaatsnemen. Ook voor overigge rolstoelggebruikers geldt
g
dat alss zij de overrstap kunne
en
plaats, dit inn verband met
m de veilig
gheid altijd de voorkeu
ur heeft.
maken naar een reeguliere zitp
Een reizziger mag niet lopend via
v de lift heet voertuig betreden.

4.2.6

Reisverb
bod

In bepaaalde gevalleen kan aan reizigers eeen reisverbo
od voor ZOO
OV worden opgelegd.
Wanneer ZOOV Klaantenservicce een klachht over het gedrag
g
van een reizigeer ontvangt,, wordt
dit ondeerzocht en wordt ook een
e naderee toelichtingg gevraagd bij
b de vervooerder. Bij ZOOV
Op Maaat behandelt ZOOV Reiisplanner dee klacht. Bijj ZOOV Scho
ool en ZOOV
V Werk
behand
delen respecctievelijk ZO
OOV School en ZOOV Werk
W
de klaccht. Met dee reiziger wo
ordt
contactt opgenomeen om zijn kant
k
van hett verhaal te horen. Wanneer de kllacht na ond
derzoek
terecht blijkt, kan ZOOV
Z
Behe
eer de reizigger een sancctie oplegge
en. Afhankeelijk van de aard
van de misdraging kan dit een
n officiële w
waarschuwin
ng zijn, een vergoedingg van kosten
n of een
tijdelijkk of permanent reisverb
bod. Een tij delijk reisve
erbod geldt voor 3 tot 6 maanden
n.
Wanneer het een Wmo‐reizig
W
ger of leerlinng betreft, wordt
w
dit altijd gemeldd aan de
betreffeende gemeeente. Ook wanneer
w
ee n reiziger ve
eel loosmelldingen (de reiziger reist niet
Vervoerrreglement ZOOV
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mee, m
maar heeft de
d reis ook niet
n geannuuleerd) blijftt veroorzake
en, kan dit eeen reden zijn
z voor
een reissverbod meet ZOOV.

4.2.7

Reisverb
bod besm
mettelijke zziekte

ZOOV B
Beheer kan ook een reisverbod oppleggen wan
nneer een reiziger een besmettelijke
ziekte h
heeft.
Reizigerrs die besm
met zijn met de ‘ziekenhhuisbacterie
e’ MRSA gelldt dat zij niiet mogen reizen
r
met ZOOV. Reizigeers die besm
met zijn mett MRSA zijn verplicht dit te meldenn bij de ZOO
OV
Klanten
nservice (Co
ontactgegevvens/4.1.3).
ZOOV vvervoert ookk geen reizigers van enn naar woon
ninstellingen waar besm
mettelijke virussen
v
zijn aan
ngetroffen. Dit is in hett belang vann alle andere reizigers. Een voorbeeeld hiervan
n is het
zeer besmettelijkee NORO‐viru
us. Instellinggen die doo
or besmettin
ng zijn getrooffen, diene
en dit
dellijk bij ZO
OOV Klanten
nservice te m
melden (Co
ontactgegevvens/4.1.3).
onmidd

4.3

Kwaliteit

4.3.1

Calamitteiten/ sle
echt weer

Vervoerr met ZOOV
V moet veraantwoord pllaatsvinden
n. Als de uitvvoering vann ZOOV last heeft
van een
n calamiteitt of weersom
mstandigheeid, dan ove
erleggen ZOOV Reisplannner/ZOOV
V
School//ZOOV Werk en vervoe
erder met e lkaar. Zij ne
emen daarn
na contact oop met ZOO
OV
Beheer. De verantw
woordelijke
e persoon bbij ZOOV Beheer beslistt of ZOOV nnog rijdt of op
o
welke w
wijze de dienstverlening wordt aanngepast. Oo
ok verspreid
dt deze con tactpersoon de
informaatie zo breeed mogelijk.
Als beslloten wordtt dat reizige
ers ondankss de slechte weersomsttandighedeen toch worden
vervoerrd, gelden de
d gebruikelijke margess en toegesstane reistijd
den niet. Alls het besluit is dat
OOV Schoo
(bepaallde) reizen niet
n meer worden
w
uitggevoerd, bellt ZOOV Reisplanner/ZO
ol/ZOOV
Werk de betreffen
nde reizigerss om te verttellen dat zij niet worden opgehaaald. Dit is alleen
mogelijk als er een
n (mobiel) te
elefoonnum
mmer van de reiziger beschikbaar is.
Eventueele bijzondeerheden wo
orden in dezze situaties gemeld op de websitee van ZOOV.

4.3.2

Kwaliteit en tevre
edenheid

ZOOV B
Beheer houd
dt in de gaten wat de kkwaliteit is van
v de dienstverleningg en wat de
tevredeenheid is van de reizige
ers. Hiervooor gebruikt ZOOV
Z
Beheer verschilleende manie
eren en
instrum
menten. De kwaliteit
k
wo
ordt onder andere gem
monitord do
oor:
Uitggebreide daata‐analyse
Anaalyse klachteen
Vervoerrreglement ZOOV
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Anaalyse reisgeggevens
Prakktijkcontroles reizen/4
4.3.3
ZOOV B
Beheer vraagt aan reizigers hoe teevreden ze zijn
z over de dienstverleening via:
Reizzigersadviessraad/4.1.7
Teleefoonenquêête/4.3.4
Klan
nttevredenh
heidsonderzzoek/4.3.5

4.3.3

Praktijkkcontroless reizen

Een meedewerker van
v ZOOV Beheer voertt regelmatigg controles uit. Dit gebbeurt op hett
momen
nt dat een reeis wordt uitgevoerd. D
Dit heet: prraktijkcontro
ole. De meddewerker vaan
ZOOV B
Beheer is heerkenbaar aan een baddge. Reizigerrs kunnen de
d medewe rker dus aan het
begin o
of het einde van de reiss tegenkomeen. De med
dewerker co
ontroleert bbijvoorbeeld
d of de
chauffeeur juist han
ndelt en of het
h voertuigg in orde is. Daarnaast mag de meedewerker aan
a de
reizigerr vragen hett legitimatie
ebewijs te t onen.

4.3.4

Telefoonenquête
e

De med
dewerkers van
v ZOOV Klantenservi ce bellen dagelijks een
n aantal reizzigers op. Ziij stellen
dan vraagen over dee meest reccente reis d ie mensen hebben
h
gem
maakt. De uuitkomsten worden
vastgeleegd en geveen een beeld van de teevredenheid
d over de da
agelijkse uittvoering.

4.3.5

Klanttevvredenheidsonderzzoek

Minimaaal één keerr per jaar ho
oudt ZOOV een enquêtte onder ee
en deel van de reizigerss. Deze
enquêtee is een ond
derzoek naaar tevredennheid over algemene
a
syysteemkenm
merken en over
o
de
uitvoering van ZOO
OV.

4.3.6

Voertuigg

De wet en ZOOV Beheer
B
stelle
en allerlei eeisen aan de
e in te zetten voertuigeen. ZOOV Be
eheer
controleeert hierop. Voor reiziggers zijn vo oral de volggende eisen
n van belangg:
Het voertuig moet
m
comforrtabel, goedd onderhouden en rookvrij zijn;
In het voertuigg moet aanw
wezig zijn: bblusapparaaat, blusdeken, EHBO‐kooffer, noodh
hamer
en m
minimaal ééén gordelve
erlenger;
Tusssen 1 novem
mber en 1 maart
m
moetten alle wielen van winterbanden zijn voorzie
en;
Het voertuig moet
m
voorzie
en zijn van ggoedwerken
nde navigattie‐ en comm
municatie
app
paratuur;
Er m
moet voldoeende ruimte
e zijn voor rrolstoelen en
e bagage en deze hulppmiddelen moeten
m
veilig vervoerd kunnen wo
orden.
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Bij vervvoer met een personen
nauto moge n twee passagiers op de
d achterbaank. Als er sprake
s
is
van driee gelijkwaarrdige zitplaaatsen, mogeen er drie personen
p
op
p de achterbbank.

4.3.7

Eisen ch
hauffeur

De wet en ZOOV Beheer
B
stelle
en allerlei eeisen aan de
e in te zetten chauffeurrs. ZOOV Be
eheer
n van belangg. De chaufffeur:
controleeert hierop. Voor reiziggers zijn vo oral de volggende eisen
Ken
nt de spelreggels van ZOOV;
Is kllantvriendelijk, dienstvverlenend e n sociaal vaaardig;
Is co
orrect en reepresentatie
ef gekleed een herkenbaaar als chau
uffeur door badge of uniform;
Heeeft kennis vaan omgang met de doeelgroep en kan
k omgaan
n met diverrse beperkin
ngen;
Heeeft een certiificaat leven
nsreddend hhandelen en reanimatiie;
Heeeft kennis vaan en ervaring met hett opklappen
n, bedienen en vastzettten van de
versschillende hulpmiddele
h
en;
Beh
heerst zit‐ en
n tiltechniek voor passsagiers met een beperkking;
Spreeekt goed Nederlands.
N
Voor het vervoer van
v leerlinggen met ZOO
m
cha
auffeurs speecifieke cursussen
OV School moeten
met beetrekking to
ot leerlingen
nvervoer heebben gevollgd.

4.4

Informaatie en kla
achten

4.4.1

Informaatie over mogelijkh
m
eden

Voor alggemene infformatie over reismogeelijkheden met
m ZOOV kunnen
k
reizzigers bellen
n met
ZOOV K
Klantenservice. Zij kunn
nen de inforrmatie ook nalezen op www.zoovv.nl of in de
brochurre.
Wanneer reizigers met ZOOV Op Maat w
willen weten
n of een bep
paalde besttemming vo
oor hen
baar is of waat een bepaaalde reis ko
ost, kunnen zij contact opnemen met
m
met ZOOV bereikb
Reisplanner. (Contactge
egevens/4.11.3).
ZOOV R

4.4.2

Gevond
den voorw
werpen

Wanneer er iets acchterblijft in
n het voertuuig, neemt de
d chauffeu
ur dit mee. A
Als een reizziger
iets is vverloren of vergeten
v
in het voertuiig, kan hij contact opne
emen met ZZOOV Reisp
planner,
ZOOV SSchool of ZO
OOV Werk (Contactgeggevens/4.1.3
3). De telefo
onist vraagtt naar de naaam van
de reiziger, datum en tijd van de reis en eeventueel herkomst‐
h
of
o bestemm
mingsadres.
Uiteraard wordt oo
ok genoteerd wat menn kwijt is en eventueel bijzondere kenmerken
n van
het verlloren of verrgeten voorrwerp. De m
medewerkerr van ZOOV Reisplanneer, ZOOV School of
ZOO Weerk mailt deeze gegeven
ns naar de bbetreffende
e vervoerde
er. Deze doeet zo nodig navraag
bij de chauffeur. De
D vervoerder neemt reechtstreeks contact op met de rei ziger zodra het
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eigendo
om is gevon
nden. In ove
erleg wordt bepaald ho
oe het voorw
werp weer bij de reizigger
terug ko
omt. ZOOV Reisplanne
er heeft hierr na het sturen van de mail geen rrol meer in.

4.4.3

Klacht melden
m

Bij onteevredenheid
d over de diienstverleniing kunnen reizigers scchriftelijk, teelefonisch of
o via
www.zo
oov.nl een klacht
k
melden bij ZOOV
V Klantense
ervice (Conttactgegevenns/4.1.3). Het is
niet de bedoeling dat
d een klaccht over ZO
OOV rechtstreeks bij ZO
OOV Reisplaanner, ZOOV
V
School, ZOOV Werrk of de vervvoerder woordt gemeld. ZOOV Beh
heer weet ddan namelijkk niets
van de klacht en kaan deze dan
n ook niet aafhandelen.
Bij schaade dient dee getroffen reiziger recchtstreeks de
d vervoerder aansprakkelijk te stellen. De
contacttgegevens van
v de vervo
oerder zijn bekend bij ZOOV
Z
Klanttenservice.
Een klaccht meldt de
d reiziger het
h liefst dirrect, maar uiterlijk
u
binn
nen drie weeken (21 daggen) na
de gebo
oekte en/off gemaakte reis. De reizziger geeft de klacht bij voorkeur door via
www.zo
oov.nl. Het is ook moge
elijk een klaacht door te
e geven per brief of tel efoon aan ZOOV
Z
Klanten
nservice. Dee reiziger on
ntvangt binnnen twee werkdagen
w
een
e ontvanggstbevestiging
waarin staat welkee partij de klacht
k
afhanndelt.
Voor eeen spoedigee behandeling van de kklacht dient de reiziger het ondersstaande bij de
d
klacht tte vermeldeen:
naam en volled
dig adres vaan de reizigeer;
BSN
N;
N;
IBAN
de aafgesproken
n ophaaldattum en ‐tijddstip;
het vertrek‐ en
n aankomstaadres van dde reis;
bij leerlingenveervoer:
o de naam
m van de ch
hauffeur;
o het num
mmer van de
d schoolrei s;
o de naam
m van de scchool;
Een duidelijke omschrijvin
ng van de kl acht.
Beheer stuurt de klachtt binnen tw
wee werkdaggen door na
aar ZOOV Reeisplanner. Deze
ZOOV B
onderzo
oekt de klaccht. Ongeve
eer tien werrkdagen na ontvangst van
v de klachht door ZOO
OV
Klanten
nservice onttvangt de re
eiziger antw
woord. Als de
d klacht geg
grond is, krrijgt de reiziger met
ZOOV O
Op Maat de betaalde re
eizigersbijd rage van de
e betreffend
de reis terugg.
Mocht eeen reizigerr het niet ee
ens zijn mett de klachtaafhandeling, kan hij dit kenbaar maken
m
bij
ZOOV B
Beheer. ZOO
OV Beheer is verantwo ordelijk voo
or de algehe
ele uitvoeri ng van ZOO
OV.
ZOOV B
Beheer beoo
ordeelt of een
e vervolgkklacht het beste
b
ter beoordeling tterug kan naaar de
afhandeelaar of datt ZOOV Beheer het bezzwaar zelf in
n behandeling neemt. EEen andere
mogelijkheid is datt de vervolggklacht worddt voorgele
egd aan de geschillenco
g
ommissie. De
D
nafhankelijkk en ziet voo
oral toe op de gevolgdee procedure.
geschillencommisssie werkt on
Vervoerrreglement ZOOV
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Reizigerrs kunnen een
e vervolgkklacht binneen drie wekken na verze
enddatum vvan de reacctie van
ZOOV R
Reisplanner schriftelijk indienen biij:
Geschillencommisssie ZOOV
Antwoo
ordnummerr 46
7100 VB
B Wintersw
wijk
De indieener van dee vervolgklaacht ontvanggt van ZOOV Beheer bericht.

4.4.4

Maatreggelen voo
or optimalle dienstvverlening

Om reizzigers in de toekomst nog
n beter vaan dienst te
e zijn, worde
en telefoonngesprekken
n
opgeno
omen en kun
nnen er cam
mera’s hanggen in de vo
oertuigen. In
nkomende ggesprekken
n bij
ZOOV R
Reisplanner,, ZOOV Scho
ool, ZOOV W
Werk en ZO
OOV Klanten
nservice woorden drie
maandeen bewaard
d. Camerabe
eelden uit dde voertuige
en worden in ieder gevval drie wekken
bewaarrd.

4.4.5

Website
es

Hierond
der staan websites
w
gen
noemd die m
mogelijk interessant zijn voor de ggebruiker vaan
ZOOV, n
naast uiteraaard de eige
en website w
www.zoov.nl:
www.vaalys.nl
www.ikkwilvervoer.nl
www.reechtopveiliggvervoer.nl
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5

ZOOV Op
O Maatt

5.1

Samen reizen
r

5.1.1

Kindere
en

Kindereen tot en met 11 jaar moeten
m
altijjd met bege
eleiding reizzen. Gemeeenten moete
en
kindereen jonger daan 12 met een
e Wmo‐inndicatie voo
or vervoer ook
o een indiicatie afgeven voor
Verplich
hte/medische begeleid
ding/6.2.1.
Kindereen tot en met 3 jaar mogen gratiss mee onderr begeleidin
ng van een bbetalende reiziger
r
die min
nimaal 18 jaar is. Deze mag
m maxim
maal 2 kinderen tot en met
m 3 jaar m
meenemen..
Kindereen in taxi’s: taxi’s hebb
ben een onttheffing voo
or de regels omtrent ki nderzitjes.
Kindereen ouder daan 3 worden
n op de achtterbank me
et de autogo
ordel vervoeerd, kinderen
jonger d
dan 3 ‘los’ op
o de achterbank. Kindderen moge
en alleen voorin worde n vervoerd met de
gewonee gordel als ze langer zijn dan 1.355 meter.
Ouders en/of verzo
orgers van kinderen
k
di e gebruik willen
w
maken van een kkinderzitje of
o
andere voorzieningg, moeten zelf
z voor ditt kinderzitje
e of voorziening zorgenn.

5.1.2

(Huis)diieren

Een hulphond bied
dt de reizige
er hulp bij ziijn beperkin
ng. De hulph
hond mag aaltijd gratis mee.
Andere dieren moggen alleen mee
m als zij i n een tas of kooi op scchoot wordeen vervoerd
d. Dit is
gratis.

5.2

Waar ku
unt u reize
en

5.2.1

Vervoerrgebied

Een reiss moet altijd
d beginnen en/of eindiigen in het grondgebie
ed van de geemeenten Aalten,
A
Berkellaand, Bronckkhorst, Doettinchem, Ooost Gelre, Oude
O
IJsselstreek of Wiinterswijk.

5.2.2

Reisafsttand

Met ZO
OOV Op Maaat kunnen reizigers maaximaal 40 km
k reizen. De
D eerste 200 km reist men
m
tegen eeen laag tariief. Voor afsstanden bovven de 20 km
k betaalt men
m een coommercieel tarief
per km.. Let op: nett als in het reguliere
r
oppenbaar verrvoer betale
en reizigerss altijd een
instaptaarief. De reiisafstand wordt bepaa ld door de kortste routte over de w
weg.
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5.2.3

Reizen langer
l
dan
n 20 km

Wie een
n reis wil bo
oeken van laanger dan 220 km, krijgt van ZOOV
V Reisplanneer informatie over
de verschillende mogelijkhede
m
en en de bijjbehorende
e kosten. U kunt ervoorr kiezen om
m:
 De rest van dee reis met het regulieree openbaar vervoer te reizen. ZOO
OV zorgt dan voor
een
n goede aan
nsluiting op het openb aar vervoerr. Zie Ov‐aansluiting/5..6.5.
 De reis met ZO
OOV na 20 km
k voort tee zetten tege
en het commerciële taarief.
 De hele reis niiet met ZOO
OV te reizenn maar met een ander vervoersystteem, zoals Valys/
6.44 Valys (alleeen voor mensen met eeen Valyspas) voor reizen langer ddan 5 OV‐zones.
Een reiss naar een puntbestem
p
mming is eenn bijzondere vorm van een reis lannger dan 20
0 km.
Zie Puntbestemmingen/6.5. Hier
H gelden ook andere
e regels voo
or.

5.2.4

Begin‐ en
e eindpunt van eeen reis

ZOOV O
Op Maat verrzorgt vervo
oer van deuur‐tot‐deur. Reizigers worden
w
dus altijd bij de
e deur
opgehaald of afgezzet. Onder deur
d
versta an we:
Een voordeur van
v een woning of and er gebouw;;
De ccentrale inggang bij een
n woningcom
mplex. Hierr geldt deze centrale in gang als de
e
voo
ordeur. De deurbellen
d
moeten
m
geccentreerd bij deze hal liggen;
Een ZOOV‐afsp
preekpunt: dit
d is een heerkenbaar punt
p
in of bij een gebouuw waar de
e
reiziger en chauffeur elkaaar treffen. D
Denk hierbijj aan een in
nfoscherm bbij een zieke
enhuis
en winkelceentrum;
of eeen afspreekkpunt bij ee
Een bushalte of
o een treinsstation;
De h
hoofdingang, receptie of slagboom
m bij een caampingterre
ein of recre atiepark. Ongeacht
of h
het terrein begaanbaar
b
r is middels verharde wegen
w
of nie
et, het afsprreekpunt (d
de
‘voo
ordeur’) is de
d hoofdinggang, recepttie of slagbo
oom;
Een andere herrkenbare lo
ocatie die vooor ZOOV‐voertuigen bereikbaar
b
iis via de ope
enbare
wegg.

5.2.5

Veerpon
nt

Als de vvervoerder gebruik
g
maakt van eenn veerpont, betaalt de vervoerderr de kosten van
deze veeerpont. In de
d prijs die de reiziger voor de reis moet beta
alen, telt eeen veerpontt niet
mee.

5.3

Openinggstijden

5.3.1

Reistijde
en

ZOOV O
Op Maat rijd
dt het hele jaar
j
van maaandag tot en
e met zond
dag tussen 06:00 en 01
1:00
uur. Op
p deze uren is ook ZOOV Reisplannner bereikbaar voor he
et boeken, aaanpassen of
o
annulerren van een
n reis.
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De eersste reismogelijkheid van een dag i s dus een re
eis met een
n vertrektijdd om 06:00 uur en
de laatsste reismoggelijkheid is een reis meet een vertrrektijd om 01:00
0
uur. A
Als de gewenste
vertrekttijd 01:00 uur
u ’s nachtss is, betekennt dit dat ee
en reiziger vóór
v
24:00 uur moet bellen
b
om de rreis te boekken (zie Voo
oraanmeldtiijden/5.5.2)). Bij reizen met een geewenste
aankom
msttijd ligt dit
d per reis anders:
a
voo r iedere verrplaatsing moet
m
namellijk worden
bereken
nd hoe laat de reiziger dan wordt opgehaald (zie Gewen
nste aankom
msttijd/5.6.3
3). Die
ophaalttijd moet wel tussen 06
6:00 uur en 01:00 uur liggen.

5.3.2

Reistijde
en jaarwisseling

Rond O
Oud & Nieuw
w gelden an
ndere tijdenn. Op 31 deccember van ieder jaar iis het moge
elijk om
e 20:00 uur te reizen m
met ZOOV Op
O Maat. Alls extra servvice is afgessproken
tussen 006:00 uur en
dat Wm
mo‐reizigerss die rolstoe
elgebonden zijn in de ochtend
o
van
n 1 januari t ussen 01:00
0 uur en
02:00 u
uur wel van ZOOV gebruik kunnen maken om
m naar huis te
t gaan. Dit geldt niet voor
v
scootmobielgebruikers en bij gebruik vann een inklap
pbare rolsto
oel. Voor dee voorwaard
den zie:
Een reiss boeken/5..5.1.

5.4

Reiskosten en be
etaling

5.4.1

Bereken
ning koste
en

Het insttaptarief en
n het reistarrief (kilomettertarief vermenigvuld
digd met hett aantal
kilometters) bepaleen de reizige
ersbijdrage.. Dit is de bijdrage die een reizigerr betaalt vo
oor de
reis. Hieerbij geldt dat
d uitgegaaan wordt vaan de kortstte route ove
er de weg. A
Als zich een
veerpon
nt op de rou
ute bevindtt, worden h iervoor gee
en extra kossten bereke nd; de kostten van
de veerrpont zijn vo
oor de vervoerder. Als de chauffeur moet om
mrijden, bijvvoorbeeld vanwege
wegwerkzaamheden, dan bettaalt de reizziger daar niets extra’s voor.
Het kan
n zijn dat dee reiziger vo
oor de heen weg een ietts ander tarrief betaalt dan voor de
e
terugweeg. Dit kom
mt doordat de
d kortste rooute op de heenweg to
och anders kan zijn dan op de
terugweeg. Bijvoorb
beeld omdaat de afslageen anders zijn. Het prijsverschil kaan echter no
ooit
heel gro
oot zijn.

5.4.2

Tarieven
n

De tarieeven kunnen jaarlijks wijzigen.
w
De huidige tarrieven staan
n op de webbsite van ZO
OOV
(klik hieer).

5.4.3

Betaalw
wijze

Reizigerrs met ZOOV Op Maat kunnen conntant betale
en of pinnen in het voeertuig of op
p
rekenin
ng rijden viaa automatiscche incassoo (zie Autom
matische incasso reiskoosten
aanvraggen/5.4.4 en Werking automatisch
a
he incasso//5.4.5). Reizigers zondeer Mijn ZOO
OV
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Account betalen alltijd contant of met dee pinpas in het
h voertuig
g. Bij een beetaling in he
et
voertuigg moet vóó
ór start van de reis mett gepast geld
d worden betaald.
b
De oov‐chipkaarrt of
andere ov‐abonnementen zijn
n niet geldigg bij ZOOV Op
O Maat.
De chau
uffeurs van ZOOV Op Maat
M
kunneen wisselen als reizigerss met een bbiljet van 10
0 euro
betalen
n. Als met eeen briefje van 20 of 500 euro wordt betaald, kan
k het zijn dat de chau
uffeur
niet kan
n wisselen. De chauffeur mag een reiziger dan laten staa
an als er geeen onmidde
ellijke
oplossin
ng mogelijkk is. De reizigger moet dee reis dan opnieuw
o
boe
eken.
Bij conttante en pin
nbetalingen rondt ZOO
OV Op Maat de tarieven
n af op € 0,005.

5.4.4

Automaatische inccasso reiskkosten aa
anvragen

Reizigerrs met ZOOV Op Maat kunnen hu n reizen viaa automatische incassoo betalen. Hiervoor
moeten
n zij de uitvo
oerder van ZOOV Reispplanner (Mu
unckhof) machtigen vooor het afschrijven
van de reizigersbijd
drage. Reiziigers kunneen zich hiervvoor het ma
achtigingsfoormulier opvragen
bij ZOO
OV Reisplann
ner. Het maachtigingsfoormulier staat ook op de website. Het
machtiggingsformulier moet worden
w
ingevvuld en teru
uggestuurd naar ZOOV
V Reisplanne
er.
ZOOV R
Reisplanner verwerkt vervolgens dde machtiging in de geg
gevens van de reizigers,
waarnaa zij hun reizzen achteraf via autom
matische incaasso kunnen betalen. D
Deze verwe
erking
ongeveer eeen week. Reizigers kunnnen er dus van
v uitgaan
n dat zij na eeen week op
duurt o
rekenin
ng kunnen reizen, gerekend vanaf de dag dat het machtigingsformuulier door ZO
OOV
Reisplanner is ontvvangen. Een
n reiziger kaan bij ZOOV
V Reisplanne
er navragenn of hun reizzen al
op rekeening staan of nog niet.

5.4.5

Werkingg automattische inc asso

Bij een machtigingg voor autom
matische inccasso van de
d reiskosten, worden dde kosten ie
edere
maand afgeschreven van de rekening vann de reizige
er. Via het Mijn
M ZOOV A
Account kan
n de
g
en wat
w de kostten daarvan
n zijn.
reizigerr inzien welkke reizen hij (op rekeniing) heeft gereden
ZOOV R
Reisplanner stuurt de reiziger (op aaanvraag) een
e incasso‐‐specificatiee per e‐mail of
brief. Dit heet: de nota. Hierop staat wel ke reizen de reiziger in
n een maandd op rekeniing
heeft geemaakt en wat
w de kostten daarvann zijn. Het bedrag
b
word
dt iedere maaand rond
dezelfde datum afggeschreven van de rekkening. Er worden
w
geen
n administraatiekosten in
i
rekenin
ng gebracht. Wanneer een
e reizigerr niet meer op rekening wil rijden,, moet hij dat
d
schrifteelijk laten weten aan ZO
OOV Reisplaanner.
Let op: Het kan gebeuren dat een incassoo mislukt, bijvoorbeeld
b
d omdat er niet genoegg geld
op de reekening staat. Vanaf dat momentt moet een reiziger
r
zijn reizen conttant in het
voertuigg betalen. Dit
D wordt au
utomatisch voor alle be
estelde reizzen aangepaast. ZOOV
Reisplanner stuurtt de reizigerr hierover eeen brief of e‐mail.
e
Als de
d reiskosteen weer
nen worden van de rekening, kan een
e reizigerr dit aan ZO
OOV Reisplanner
geïncassseerd kunn
laten w
weten. Vanaff dat mome
ent reist de reiziger we
eer op reken
ning.
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5.4.6

Betalinggsbewijs

Reizigerrs kunnen de
d chauffeur vragen om
m een betalingsbewijs. Dit bewijs w
wordt gratis
verstrekkt. Dit kan een
e geprinte bon zijn m
met het logo
o van ZOOV
V of een vooorgedrukt fo
ormulier
dat verd
der met de hand wordt ingevuld. In ieder gevval moet er op het betaalingsbewijs staan:
Datum van de reis
De rreizigersbijd
drage
Chaauffeursnum
mmer
Ken
nteken

5.4.7

Verkeerrd tarief

De chau
uffeur krijgtt van ZOOV Reisplanneer te horen welk
w bedrag
g een reizigger moet be
etalen
en of eeen reiziger wel
w of niet op
o rekeningg rijdt. De chauffeur mag daar nietts aan veranderen,
behalvee het afrond
den van hett bedrag op €0,05. Zie Betaalwijze
B
/5.4.3. Als hhet bedrag volgens
de reiziger niet klo
opt, moet hij op dat mooment het gevraagde
g
bedrag
b
wel bbetalen. Daat geldt
ook als de chauffeur de reiziger aangeeftt dat hij moet betalen in
i de taxi, teerwijl de re
eis
A dit gebeurt, dient d e reiziger direct
volgenss de reizigerr op automaatische incaasso staat. Als
om een
n Betalingsb
bewijs/5.4.6
6 te vragen. Binnen drie
e weken kan de reizigeer hierover een
e
klacht indienen bij ZOOV Klan
ntenservice (zie ook Klaacht melden
n/4.4.5). Alss erom gevrraagd
wordt, sstuurt de reeiziger ook het
h betalinggsbewijs op
p.

5.5

Een reiss boeken

5.5.1

Een reiss boeken

Reizigerrs kunnen een
e reis mett ZOOV Op Maat op de
e volgende manieren
m
bboeken:
Doo
or te bellen met ZOOV Reisplanne r op telefoo
onnummer 0900‐9874 (10 ct/min)
Via de website www.zoovv.nl.
Bij het b
boeken van
n een reis met ZOOV Opp Maat geld
den de volgende regelss:
Een reis kan allleen worden aangevra agd door de
e reiziger ze
elf of door dde begeleiding van
de rreiziger. Een
n reis kan niet worden aangemeld
d door een vervoerder.
v
.
Een reiziger bo
oekt de reis tijdig. Er geelden versch
hillende voo
oraanmeldttijden (zie
oraanmeldtiijden/5.5.2)).
Voo
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5.5.2

Vooraan
nmeldtijden

In de on
nderstaande tabel staaat een overzzicht hoe lang van tevo
oren een beepaalde reiss moet
worden
n geboekt:
Hoe laang tevoren
n bestellen

Soort reiis

15 min
nuten

Reis vanaaf sommige
e ziekenhuizen naar besstemmingen
binnen d e regio (Loccaties korte
e vooraanmeeldtijd/5.5.3).

1 uur

Reis op vvertrektijd.

3 uur

Reis op aaankomsttijd.

4 uur

Reizen vaan meer dan 20 kilome
eter.

Vóór 222.00 uur ’s avonds op
de dagg ervoor

Reis tuss en 06.00 en
n 08.00 uur.

24 uurr

Reis voorr een groep
p van 11 of meer
m
reizigeers.

1 week

Reis voorr rolstoel ge
ebonden Wmo‐reizigerr op 1 januaari
tussen 011.00 en 02.0
00 uur (Nieuwjaarsnaccht).

Zie ook Gewenste aankomsttiijd/5.6.3, Ovv‐aansluitin
ng/5.6.5, Re
eistijden jaa rwisseling/5.3.2.

5.5.3

Korte vo
ooraanme
eldtijd

Vanuit b
bepaalde veertrekadresssen geldt eeen vooraan
nmeldtijd va
an slechts 115 minuten.
Namelijjk:
Slingeland ziekkenhuis Doe
etinchem
Slingeland ziekkenhuis/Ooggpoli Doetinnchem
Streeekziekenhu
uis Koningin
n Beatrix Wiinterswijk
Voorwaaarde is dat de reiziger de reis besstelt vanaf de
d betreffen
nde locatie.. Bij de
ziekenh
huizen staatt hiervoor een specialee telefoon. In een aanta
al ziekenhuiizen is een scherm
s
aanwezzig waarop de
d reis word
dt aangegevven zodra de
d taxi er (bijna) is.

5.5.4

Gegevens reisbesstelling

De reiziiger moet bij
b het boeke
en van een reis met ZO
OOV Op Maat de volge nde gegeve
ens aan
de med
dewerker vaan ZOOV Reisplanner ddoorgeven:
Ach
hternaam en
n eventueell woonadre s en/of geb
boortedatum
m;
Gew
wenste datu
um en dag van
v de reis;
Gew
wenste ophaaltijdstip of
o gewenstee aankomstttijd;
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Oph
haal‐ en besstemmingsaadres. De sttraat en hett huisnummer of de poostcode moe
eten
worrden doorgeegeven. Voo
or sommigee algemene bestemmin
ngen volstaaat het vaak om
alleen de naam
m van een lo
ocatie door te geven. Denk
D
aan bijjvoorbeeld een station
n,
haltteplaats, zieekenhuis, winkelcentruum, schouw
wburg, etc. Het
H is de verrantwoorde
elijkheid
van de reiziger om de juistte adresgeggevens bij de hand te hebben.
h
Nieet van iedere
besttemming is overigens het
h adres b eschikbaar;;
Aan
ntal personeen (inclusieff begeleiderrs) dat meereist. De reiziger moett hierbij ookk
aangeven of err kinderen, huisdieren of hulphonden meereiizen;
Meee te nemen hulpmidde
elen (rolstoeel/scootmobiel/rollator) en/of om
mvangrijke bagage;
b
Teleefoonnumm
mer voor de Belservicess/5.7.1 of sm
ms‐service;
Als men een reetourreis we
enst, moet m
men deze gegevens
g
oo
ok doorgeveen.

5.5.5

Bevestigging reisre
eserveringg

Als de rreiziger een reis boekt, moet de m
medewerkerr van ZOOV Reisplanneer altijd de
reisgegeevens herhalen. Het is de verantw
woordelijkheid van de reiziger
r
om hier goed naar
n
te
luistereen en te con
ntroleren off de gegevenns correct zijn
z verwerkkt. De medeewerker mo
oet
minimaaal herhalen
n:
a. Dattum en verttrek‐ of aan
nkomsttijdsttip van de reis;
b. Verrtrek‐ en aaankomstadres van de reeis;
c. De kosten (reizigersbijdraage) van de reis;
Indien vvan toepasssing, geeft de
d medewe rker door wat
w het resterende reissbudget van
n de
reizigerr is. Zie ook Reisbudgett/6.8.
Op verzzoek stuurt de medewe
erker een b evestiging van
v de reservering perr e‐mail of SMS
S
naar dee reiziger.

5.5.6

Internettreserveriing

Reizigerrs kunnen reizen
r
ook via
v de websiite www.zo
oov.nl boeke
en. Dit moeet minimaal 1 uur
voor dee reis. De retourreis kan
n ook via dee website worden
w
gebo
oekt.

5.5.7

Informaatie over geboekte
g
reizen

Voor infformatie off wijziging van geboektte reizen kunnen reizigers bellen m
met ZOOV
Reisplanner (Contaactgegevens/4.1.3). Reeizigers kunnen hiervoo
or ook kijkeen op hun Mijn
M
ZOOV A
Account/4.1
1.6.

5.6

Soort re
eisaanvraa
ag

De reiziiger kan verrschillende soorten
s
reizzen aanvraggen. Namelijk:
Gew
wenste vertrektijd/5.6.1
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Voo
orgestelde vertrektijd/5
v
5.6.2
Gew
wenste aankkomsttijd/5
5.6.3
Geggarandeerdee aankomstttijd/5.6.4
Ov‐aaansluiting//5.6.5
Vastte rit/5.6.7
Gro
oepsreis/5.6
6.8

5.6.1

Gewensste vertrektijd

Een reizziger kan dee reis boeke
en met een bepaalde vertrektijd.
v
De
D reiziger rreserveert dan
d de
reis met het tijdstip dat hij zelf bepaalt. D
De reiziger wordt
w
vervo
olgens opgeehaald binnen het
nster van 15
5 minuten voor
v
tot 15 minuten naa het gewen
nste vertrekktijdstip. De
e
tijdsven
reizigerr moet er wel rekening mee houdeen dat de taaxi mag omrijden. Meeer informatiie over
margetijden en om
mrijden staaat onder Maargetijden ro
ondom oph
halen/5.6.6,, Margetijde
en
rondom
m afzetten/5
5.7.2 en Toe
egestane reeistijd (omrijden)/5.7.3.

5.6.2

Voorgesstelde verrtrektijd

Veel meensen boekken reizen op
o hele en hhalve uren. Dit
D kan leiden tot vertrraging als he
et
drukkerr is. Een reiss boeken om
m bijvoorbeeeld 11:10 uur
u kan voor de vervoeerder vaak veel
v
uitmakeen, terwijl het
h voor de reiziger moogelijk niet veel
v uitmaa
akt.
De med
dewerker vaan ZOOV Re
eisplanner m
mag een reiziger daarom voorstelllen om de reis op
een and
der tijdstip te
t boeken. De reiziger bepaalt zellf of hij daarrvan gebrui k maakt. Alls de
reizigerrs hiervoor kiest,
k
wordtt hij vervolggens opgehaaald binnen
n het tijdsveenster van 5
minuten voor tot 5 minuten na
n het geweenste vertre
ektijdstip. De
D reiziger m
moet er wel
ng mee houd
den dat de taxi mag om
mrijden. Me
eer informatie over maargetijden en
e
rekenin
omrijdeen is te vind
den onder Margetijden
M
n rondom op
phalen/5.6.6,, Margetijjden rondom
afzetten
n/5.7.2 en Toegestane
T
reistijd (om
mrijden)/5.7
7.3.

5.6.3

Gewensste aankomsttijd

Bij de reeservering kan
k de reiziger een gew
wenst aankomsttijdstip
p besprekenn met de
medew
werker van ZOOV
Z
Reisplanner. De ttelefonist geeft de reizziger dan aaan binnen welke
w
tijdspan
nne hij word
dt opgehaald. Bij het bbepalen van deze tijdsp
panne houddt de telefon
nist
rekenin
ng met de sp
pelregels vo
oor omrijdeen en marge
etijden. Er wordt
w
ook reekening geh
houden
met fileetijden en piekmomentten. Het do el is de reiziger af te ze
etten op de plaats van
bestem
mming tussen 30 minute
en voor de gewenste aankomsttij
a
d en niet laater dan de
gewensste aankomsttijd.
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5.6.4

Gegaran
ndeerde aankomstt
a
tijd

Een speeciale vorm van reisaan
nvragen zijnn de priorite
eitsreizen. Deze
D
reizen kunnen alle
een bij
bijzondere gelegen
nheden worrden aangevvraagd. Dezze bijzonderre gelegenhheden zijn een
e
uitvaartt, huwelijksceremonie of aansluitiing op het openbaar
o
ve
ervoer (zie O
Ov‐reisadvies/7.1).
Een prio
oriteitsrit dient bij ZOO
OV Reisplan ner als zodaanig aangem
meld te worrden. De telefonist
bepaaltt dan met de geldende spelregels voor omrijd
den en margetijden dee tijdspanne
e
waarbin
nnen de reiziger wordtt opgehaaldd. Hierbij ho
oudt de telefonist rekenning met filetijden
en piekmomenten. De reiziger wordt afggezet op de plaats van bestemminng tussen 15
5
minuten voor de gewenste aaankomsttijdd en niet late
er dan de gegarandeerrde aankom
msttijd.
Alleen d
de heenreiss kan geboekt worden aals prioriteiitsrit.

5.6.5

Ov‐aanssluiting

Als de rreiziger een aansluitingg op een anddere vorm van
v openba
aar vervoer wil realiserren, dan
is met ZZOOV een prioriteitsre
p
is mogelijk. Voor een ov‐aansluiti
o
ng gelden ddezelfde spe
elregels
met bettrekking tott ophalen en afzetten aals voor een
n reguliere aanvraag
a
vaan een reis met
gegaran
ndeerde aan
nkomsttijd.
Bij het m
missen van een aansluiting op hett openbaar vervoer wo
ordt de reiziiger kostelo
oos naar
het eerstvolgende ov‐knooppunt gebrachht. Indien de
d reiziger maximaal
m
122 kilometer
verwijderd is van de
d eindbestemming, brrengt de vervoerder de
e reiziger koosteloos naaar de
eindbesstemming.

5.6.6

Margetiijden rond
dom ophaalen

Het kan
n een keer gebeuren
g
daat de taxi err eerder is dan
d het afge
esproken tijjdstip. Dit mag
m
maximaaal 15 minuten vroeger zijn dan dee normale marge.
m
De reiziger
r
magg dan al insttappen,
maar daat hoeft nieet. Stapt de reiziger in, dan gaat hiij akkoord met
m de vervvroegde oph
haaltijd.
De vervvoerder moeet dit registtreren. Als dde reiziger nog
n niet me
eewilt, wachht de taxi en
n stapt
de reiziger de maximaal afgessproken tijdd voor het affgesproken vertrektijd stip in. Het kan
ook zijn
n dat de taxi wegrijdt en dat er lat er een ande
ere taxi kom
mt om de reeiziger op te
e halen.
Bij een opgegeven aankomstttijd vertelt dde telefonisst de reiziger wanneer hhij de taxi kan
k
verwachten.

5.6.7

Vaste rit

Het is m
mogelijk om
m regelmatigg terugkerennde reizen (bijvoorbee
eld elke weeek dezelfde rit)
voor lan
ngere tijd vaast te legge
en. Dit heet:: vaste rit. Vaste
V
ritten zijn voor m
maximaal 12
2
maandeen vooruit, in één keerr aan te mellden. Dit ge
eldt niet voo
or ov‐ritten;; die kunnen
n
minder ver vooruitt worden aaangemeld. D
Dit komt om
mdat de info
ormatie vann
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vervoerrsbedrijven die nodig iss voor het O
Ov‐reisadvie
es/7.1, niet zo lang vann tevoren
beschikkbaar is.
Let op: Omdat vaste ritten tijd
dens feestddagen vaak tot
t loosmeldingen leidden (zie Chauffeur
en reiziger treffen elkaar niet (loosmeldinng)/8.11), verwijdert
v
ZOOV
Z
Reispllanner alle vaste
v
e
ritten o
op officiële nationale
n
fe
eestdagen. H
Het gaat om
m de volgen
nde feestdaggen: 1 en 2e
Kerstdaag, 1e en 2e Paasdag, He
emelvaartsddag, 1e en 2e Pinksterd
dag, Koningssdag,
Bevrijdiingsdag en Nieuwjaarsdag. Als ee n vaste rit op
o zo’n feestdag toch moet doorggaan,
kan een
n reiziger diit apart doo
orgeven aan
n ZOOV Reiisplanner.
De med
dewerkers van
v ZOOV Reisplanner moeten de reizigers biij het aanmeelden van een
e
vaste rit op deze sp
pelregel wijjzen. Een reeizigers kunnen alleen een
e vaste riit boeken als hij
een wm
mo‐indicatiee voor vervo
oer heeft off als hij een Mijn ZOOV Account heeeft én als hij
h een
telefoonnummer opgeeft.
o

5.6.8

Groepsrreis

Een reiss is ook te boeken
b
als iemand mett een groep wil reizen. Men moet er dan wel
rekenin
ng mee houd
den dat de groep mogeelijk verdee
eld wordt ovver meerdeere voertuiggen.
Wanneer het gezelschap uit maximaal
m
100 personen bestaat, ge
eldt de norm
male
vooraan
nmeldtijd. De
D reiziger moet
m
dan a lle personen uit de gro
oep wel in ééén keer doorgeven
in dezelfde reserveering. Het iss ook mogellijk om reize
en te boeke
en voor groeepen van 11
1 of
meer peersonen. Eeen dergelijke groepsrit moet minim
maal 24 uurr van tevoreen worden besteld.

5.6.9

Wijzigen
n en annu
uleren van
n een reis

Soms ko
omt het voo
or dat een reiziger
r
eenn reis wil annuleren. Bijvoorbeeld oomdat de reiziger
met iem
mand kan meerijden
m
off heeft beslooten de reiss toch niet te
t maken. D
Dit moet altijd
worden
n doorgegevven aan ZOO
OV Reisplannner. Het lie
efst meteen
n zodra menn weet dat de
d reis
niet doo
orgaat, maaar uiterlijk 45
4 minuten voor de gevvraagde verrtrektijd. Annders maakkt de
vervoerrder de reis voor niets. Hetzelfde ggeldt voor wijzigingen
w
van tijdstipp of adres. Ook
O
verandeeringen in het
h aantal personen
p
of als een reizziger meer bagage
b
meee wil nemen
n, moet
dit word
den doorgeegeven (zie Hoeveel baagage/5.8.4)). Alleen een reiziger kaan een reis
annulerren of wijziggen bij ZOOV Reisplannner (niet bij de chauffeur!). De verrvoerder mag een
reis niet annuleren
n. Voor tijdig geannuleeerde reizen worden ge
een kosten iin rekening
gebrach
ht.

5.6.10 Reisove
erzicht
Een oveerzicht met gemaakte reizen
r
kan bbelangrijk zijn voor bijvvoorbeeld dde jaaropgavve
belastin
ngen. Via Mijn
M ZOOV Account/4.1..6 kunnen reizigers
r
dit reisoverziccht zelf bekijken en
printen. Bij ZOOV Reisplanner
R
r is het moggelijk een paapieren versie van het ritoverzichtt aan te
vragen. Deze word
dt per post toegestuurd
t
d.
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5.7

Rondom
m aankom
mst en verttrek van de
d taxi

5.7.1

Belserviices

Om reizzigers extra van dienst te zijn, worrdt de reizigger bij het boeken
b
van de reis om een
telefoonnummer gevraagd.
g
Iss het telefooonnummer al bekend bij
b ZOOV Reeisplanner, dan
d zal
mmer controoleren. Vervvolgens kan
n de reizigerr gebruik maken
de teleffonist het teelefoonnum
van de belservice. Deze servicce is ook moogelijk als te
ekstservice;; de reizigerr krijgt dan een
sms‐bericht of app
p‐bericht. Biij het boekeen van de re
eis vraagt de
e telefonistt of de reizigger
gebruikk wil maken van de belsservice of teekstservice. De volgende belservicces worden
n
aangeboden:
Teru
ugbelservicce: 5 tot 12 minuten vooordat de taaxi bij de reiziger voorrrijdt, wordt de
reiziger gebeld. De reiziger kan zich ddan gereed maken voor vertrek.
Verttragingsbellservice: Alss het telefooonnummerr bij de boekking is opgeegeven, dan wordt
de rreiziger geb
beld als het voertuig
v
latter dan de uiterste
u
oph
haaltijd dreiigt aan te ko
omen.
De rreiziger hoo
ort dan ook hoe laat heet voertuig voor
v
komt rijden.
r
Loo
osmeldbelse
ervice: Indie
en de chaufffeur de reizziger bij hett ophaaladrees niet aanttreft, is
er sprake van een
e ‘loosrit’’. Als de chaauffeur de reiziger
r
niet treft en heet telefoonn
nummer
V Reisplanneer bekend, dan moet de
d chauffeu r of centralist
van de reiziger is bij ZOOV
nimaal één maal
m telefonisch contaact zoeken met
m de reiziger. Mogeliijk kan daarrdoor de
min
loossrit alsnog worden
w
voo
orkomen. Ziee ook Chauffeur en reiziger treffeen elkaar nie
et
(loo
osmelding)//5.7.8.
Te vvroeg: Wanneer de taxxi te vroeg aaankomt, be
elt de chaufffeur of teleefonist de re
eiziger
op o
om te vrageen of deze ermee
e
insteemt om eerd
der in te sta
appen (zie oook Margetiijden
rond
dom ophaleen/5.6.6).

5.7.2

Margetiijden rond
dom afzettten

Bij een boeking meet een gewe
enste aankoomsttijd kan
n het zijn da
at de reizigeer veel eerd
der op
wenste
de plaats van besteemming aankomt. Ech ter, men zaal niet later dan de gew
aankom
msttijd aankkomen.
Bij een prioeitsreiss is een reiziiger maximaaal 15 minu
uten voor de
e gewenstee aankomstttijd op
zijn besstemming. ZOOV
Z
Reisplanner geefft bij de boe
eking van de
e reis aan w
wanneer de reiziger
de taxi op zijn vroeegst kan verrwachten.
Bij een reis met geevraagde vertrektijd woordt de maxximale reisd
duur door ZO
OOV Reisplanner
d. Zie Toegeestane reistijd (omrijdeen)/5.7.3, Gewenste aa
ankomsttijdd/5.6.3,
bepaald
Gegarandeerde aaankomsttijd//5.6.4.
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5.7.3

Toegesttane reistiijd (Omrijd
den)

De toeggestane omrijdtijd wordt gebasee rd op de dirrecte reistijd voor de reeis, aangevuld met
toeslagen voor bep
paalde tijdstippen en vvoor het com
mbineren van de reis m
met andere
reizigerrs. De directte reistijd is als de reis rechtstreekks gemaakt zou wordenn. De directte
reistijd wordt bereekend door ZOOV Reispplanner. Voor alle tijdvvakken op eeen dag magg de
reistijd met een vaast percentaage wordenn opgehoogd
d. In de spittstijden is d e directe re
eistijd
bijvoorb
beeld langeer dan buite
en de spits. V
Voor het ku
unnen comb
bineren vann reizen mett
andere reizigers geeldt dat een
n reis van m
maximaal 10 kilometer 15
1 minutenn langer magg zijn
dan als er rechtstreeeks naar de
d plaats vann bestemming gereisd zou worde n. Reizen vaan meer
m
een half uur lannger duren dan
d de rech
htstreekse rreis.
dan 10 kilometer mogen

5.7.4

Gereed voor verttrek

De reiziiger moet op
o de afgesp
proken tijd kklaar staan.. Indien geb
bruik wordt gemaakt vaan de
terugbeelservice, daan dient de reiziger uitterlijk 5 minuten na hett telefoontj e van de
terugbeelservice gereed te staaan.

5.7.5

Aanbellen en wachten

De chau
uffeur meld
dt zich bij he
et opgegeveen ophaalad
dres door aa
an te bellenn of door zicch bij de
receptiee te melden
n. De chaufffeur wacht daarna min
nimaal twee
e minuten oop de reizige
er. Die
twee m
minuten geld
den als de re
eiziger 5 tott 12 minute
en voor aankomst van dde taxi is ge
ebeld
dat de ttaxi eraan komt.
k
Als de
e terugbelseervice niet is geactiveerd, wacht dde chauffeur
minimaaal 4 minuteen nadat deze zich hee ft gemeld.

5.7.6

Hulp do
oor chaufffeur

De chau
uffeur begeeleidt de reizziger van dee deur naarr het voertuig en omgeekeerd. De
chauffeeur verleentt hulp aan de
d reiziger bbij het in‐ en
n uitstappen
n. De chaufffeur belt aaan bij
het besstemmingsaadres van de
e reiziger al s de reizige
er hiertoe ze
elf niet in sttaat is. Als de
d
reizigerr dit vraagt, is de chaufffeur bereidd te helpen met
m bagage
e.
Als het voertuig nieet tot bij de
e voordeur kkan komen,, begeleidt de chauffeuur de reizige
er naar
de voorrdeur als daat gewenst is.
i Als een aadres in een
n gebied ligtt dat voor vooertuigen niet
n
toegankkelijk is, zoaals een voettgangerszonne, wordt de reis geboekt naar eeen afgesprokken
punt aaan de rand van
v dat gebied. Er vinddt dan geen begeleiding
g plaats naaar de uiteind
delijke
bestem
mming. Zie ook
o Afspreekpunt/5.7.77.

5.7.7

Toegankkelijkheid
d

Minibusssen en rolsstoelbussen
n hebben eeen verlaagde instap. In deze voerttuigen zijn
vasthou
udbeugels en
e stangen aangebrach
a
ht.
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5.7.8

Afspree
ekpunt

Soms iss een adres niet bereikb
baar voor dde taxi. Het kan ook voo
orkomen daat de bestemming
een geb
bouw of geb
bied betreftt zonder du idelijk adres of met me
eerdere inggangen. In deze
d
gevallen
n brengt of haalt de taxi de reizigeer bij een affspreekpunt. Dit is eenn adres in de
e buurt
dat wel bereikbaarr is voor de taxi. Soms sstaat er bij zo’n punt voor
v
de duiddelijkheid een paal
met een
n ZOOV‐borrdje, zodat u weet waaar de taxi u komt halen
n.
Bij de b
boeking van de reis laatt de medew
werker van ZOOV
Z
Reisplanner de rreiziger weten als
deze in of uit moett stappen bij een afsprreekpunt. In
n dit geval geldt het afsspreekpunt als
Begin‐ een eindpuntt van een re
eis/5.2.4. Affspreekpunten kunnen
n bijvoorbeeeld bij een
winkelccentrum zijn
n of bij stations, ziekennhuizen, insttellingen, natuurgebiedden en
ontoegaankelijke straten. Bij fe
estiviteiten wordt een tijdelijk afsp
preekpunt vvastgelegd. Zie ook
Hulp do
oor chauffeu
ur/5.7.6.

5.7.9

Chauffe
eur en reizziger treffeen elkaar niet (loossmelding))

Als de cchauffeur dee reiziger niiet kan vindden, belt hij of ZOOV Re
eisplanner dde reiziger als
a het
telefoonnummer bekend
b
is. Het
H is dus beelangrijk daat een reizig
ger een teleffoonnummer
opgeeftt. Als de chaauffeur de reiziger
r
niett kan bereikken of ondanks contactt toch niet treft,
t
meldt d
de chauffeur de rit looss.
De chau
uffeur laat een
e standaaardbericht aachter waarrin staat datt hij er geweeest is, maaar de
reizigerr niet heeft aangetroffe
en. De chauuffeur vult daarop
d
het tijdstip
t
in w
waarop hij is
aangeko
omen.
Als de rreiziger zich vervolgenss meldt bij ZZOOV Reisp
planner om aan te geveen dat hij no
og niet
is opgeh
haald, dan boekt
b
de telefonist eenn nieuwe re
eis in. De nie
euwe reis vvolgt in 30 minuten.
m
De gew
wone marge van 15 min
nuten voor een na geldt daarbij. De
e reiziger woordt dus alssnog
opgehaald binnen 45 minuten
n. De telefoonist moet daarbij
d
minimaal het opphaaladres en het
c
B
/5.7.1.
telefoonnummer controleren
en zo nodigg aanpassen. Zie ook Belservices/
Wanneer een reiziger herhaalldelijk loosm
meldingen veroorzaakt
v
t, neemt ZO
OOV Klanten
nservice
contactt op met de reiziger. Wanneer
W
dit daarna nogg steeds geb
beurt, krijgtt de reizigerr een
waarsch
huwingsbrieef. Bij herhaaling wordeen de kosten
n doorberekkend en/of kan een (tijjdelijk)
Reisverbod/4.2.7 voor
v
reizen met ZOOV Op Maat worden
w
opge
elegd.

5.7.10 Voertuigg is er (no
og) niet
Als het voertuig eeen kwartier na de afgessproken tijd
d er nog steeds niet is, moet de reiziger
contactt opnemen met ZOOV Reisplannerr. Dit kan te
elefonisch, maar
m de reizziger kan oo
ok het
Mijn ZO
OOV Accoun
nt op de website van ZO
OOV raadplegen. Het Mijn
M ZOOV A
Account geeft
namelijk ook actueele reisinforrmatie weerr. Als de reiziger naar ZOOV
Z
Reispplanner belt, kijkt
de med
dewerker naa wat de verrvoerder heeeft gemeld
d over de reis. Zo nodigg biedt de
telefonist aan om een
e nieuwe
e reis te boeeken. Deze wordt
w
ingeb
boekt op 300 minuten, waarbij
w
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de norm
male marges van 15 miinuten voorr/na gelden. De taxi komt dan duss over 15 tot 45
minuten.
Wanneer iemand op
o eigen initiatief andeer vervoer bestelt,
b
kunnen de kostten daarvan
n
achteraaf niet bij ZO
OOV Op Maat of de verrvoerder wo
orden gedeclareerd.

5.7.11 Weigere
en vervoe
er door ch auffeur
De chau
uffeur heeftt het recht om
o een reizziger niet te
e vervoeren als de chauuffeur daar een
goede aaanleiding voor
v
heeft. Veiligheid
V
ggaat voor alles – de uite
eindelijke bbeslissing liggt dan
bij de chauffeur op
p het mome
ent zelf. Enkkele redenen die ertoe kunnen leidden dat een
n
reizigerr niet wordtt vervoerd:
De rrolstoel of scootmobie
s
el is niet veillig vast te ze
etten of te vervoeren;
v
De rreiziger mett een scootmobiel wil nniet lopend
d het voertuig in;
Teveel bagage of de bagagge is niet aaangemeld bij de boekin
ng van de reeis (zie Hoevveel
bagage/5.8.4);
Bed
dreiging van
n de chauffe
eur of anderre passagierrs;
Oveerlast door dronkensch
d
hap;
Niett willen dragen van de veiligheidsggordel;
Een huisdier bij zich hebbe
en dat niet in een tas of
o doos zit;
Hyggiëne;
Niett willen betalen of niett gepast kunnnen betale
en;
De rreiziger die mee wil, is niet de reizziger waarvoor de reis geboekt is.
Mocht d
dit gebeureen en is dit naar
n
het ooordeel van de
d reiziger onterecht,
o
ddan kan deze
daaroveer een klach
ht indienen (zie Klacht melden/4.4
4.5).

5.7.12 Verkeerrd voertuiig
Het kan
n gebeuren dat er een voertuig
v
koomt voorrijd
den, waarin de reiziger niet mee kan
reizen. Bijvoorbeeld: iemand reist in een rolstoel en
n er komt ee
en personennauto. Als dit
d komt
doordatt bij ZOOV Reisplanner
R
r niet de juisste informaatie over de reiziger beekend is, wijjst de
chauffeeur de reizigger daarop. De reiziger moet dit dan zelf doorgeven aan de gemeen
nte,
zodat deze de indiccatie bij ZOOV Reisplannner kan aaanpassen.
Als dezee situatie zich voordoe
et, meldt dee chauffeur dat de reis niet wordt uitgevoerd
vanwegge het onjuiste voertuigg (via de daataterminal)). ZOOV Reisplanner krrijgt deze
informaatie en boekkt een nieuw
we reis. Vooor deze reiss wordt gere
ekend met een
vooraan
nmeldtijd van 30 minuten. Met dee normale marge
m
van een
e kwartieer betekent dit dat
een reizziger binnen
n 45 minute
en alsnog oppgehaald wordt
w
met het juiste voeertuigtype. ZOOV
Reisplanner zorgt er
e ook voorr dat bij de rretourreis een
e passend
d voertuig vvoor komt riijden.
eve indicatieestelling door aan ZOO
OV Reisplannner (zie Extra
De vervvoerder geeeft de foutie
rechten
n/6.5).
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5.7.13 Nieman
nd aanwezzig
Bij ZOO
OV Op Maat moeten reizigers zelfsstandig kunn
nen reizen. Wanneer oop het adress van
bestem
mming niemaand aanwezzig is om dee reiziger te ontvangen, wordt verrwacht dat de
d
reizigerr of begeleid
der zelf een
n geschikte ooplossing bedenkt (bijvvoorbeeld eeen nieuwe reis
boeken
n of contact zoeken me
et degene w
waarmee de afspraak was
w ingeplannd).
Reizigerrs die daar niet toe in staat
s
zijn, d ienen te reiizen met ee
en begeleideer. Deze ind
dicatie
kunnen
n reizigers aanvragen bij het Wmo ‐loket van de
d gemeentte.

5.7.14
4 Korte bo
oodschap
p
Het is n
niet toegestaan om de chauffeur t e vragen evven te wach
hten en daa rna de reis voort
te zetteen, omdat de
d reiziger alleen een k orte boodscchap wil do
oen. Denk biijvoorbeeld
d aan
geld pin
nnen of een
n recept oph
halen. Ook kkan de reis niet onderb
broken worrden om een
n
andere persoon op
p te halen.

5.7.15 Combin
neren
Bij ZOO
OV Op Maat wordt een reis zoveel mogelijk ge
ecombineerrd met de reeis van een andere
reizigerr. Het kan dus voorkom
men dat eenn reiziger de
e ene week alleen in heet voertuig reist
r
en
de week erop met meerdere passagiers.

5.8

Tijdens de reis

5.8.1

Identificcatie

Voor heet reizen meet ZOOV is geen
g
apartee pas nodig. De chauffe
eur kan de rreiziger well vragen
zich te iidentificereen. Binnen ZOOV
Z
kunt u zich identificeren me
et een geldigg rijbewijs, ID‐
kaart, p
paspoort of persoonlijkke OV‐Chipkkaart.

5.8.2

Herkenb
baarheid voertuig
v

De voerrtuigen van ZOOV Op Maat
M
zijn heerkenbaar aan
a het ZOO
OV‐logo aann de buitenkkant. De
voertuiggen zijn sch
hoon en schadevrij (kleeine beschad
digingen uittgezonderdd). De naam van de
vervoerrder mag op
p het voertu
uig staan.

5.8.3

Dienstverlening chauffeur
c

Kort sam
mengevat kan
k een reizziger van dee chauffeur verwachten
n dat hij:
Aan
nbelt bij aan
nkomst ophaaladres, opp verzoek ook
o bij het bestemming
b
gsadres;
De rreiziger beggeleidt van en
e naar de vvoordeur en helpt bij in‐ en uitstaappen;
Help
pt met bagaage;
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Con
ntroleert of de juiste pe
ersoon instaapt;
Erop
p toeziet daat in het voe
ertuig niet ggerookt wordt, geen alcohol gebruuikt wordt en
e niet
gegeten wordtt;
Zorggt voor ordee en rust in het voertu ig;
Zorggt dat er (op
p verzoek van een reiz iger) geen muziek
m
wordt afgespeeeld;
Zorggt voor veiliig en comfo
ortabel vervvoer;
Verkeersdremp
pels rustig passeert;
p
Toeeziet op het gebruik van
n veiligheid sgordels;
Zorggt voor het in‐ en uitrijden en vasttzetten van een rolstoe
el, scootmoobiel, rollato
or en
kind
derzitjes;
Rolsstoelvastzettmateriaal opbergt.
o
Tot slott mag de chauffeur de reiziger naaar zijn/haar legitimatiebewijs vraggen. De vervvoerder
meldt eeventuele veermoedens van misbruuik bij de op
pdrachtgeve
er.

5.9

Bagage

5.9.1

Hoeveel bagage

Een reizziger mag maximaal
m
1 groot
g
stuk bbagage mee
enemen naa
ast eventueele hulpmiddelen.
Dit kan gaan om eeen koffer, opklapbare
o
kkinderwage
en, opklapba
are rollatorr, etc. Dit moet de
reizigerr dan wel aaanmelden bij de reservvering van de
d reis. Ook als een reizziger een exxtra
rolstoell wil meeneemen om bijjvoorbeeld te sporten, moet dit worden
w
aanggeven bij de
e
reisreseervering. Dee chauffeur beoordeeltt of de bagaage inderdaad mee kann en veilig vervoerd
v
kan worden.
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6

Inform
matie voo
or reizigeers met ZOOV
Z
Op Maat m
met een Wmo‐
W
indicattie

6.1

Vervoerrindicatie

Het is m
mogelijk om
m met ZOOV
V Op Maat tee reizen op basis van een
e Wmo‐inndicatie voo
or
sociaal‐‐recreatief vervoer.
v
Deze indicatiee kunnen inw
woners aan
n bij hun eiggen gemeen
nte.
Voor heet reizen meet ZOOV is geen
g
apartee pas nodig,, wel moete
en reizigers zich kunnen
legitimeeren. Als dee indicatie iss toegekendd, is de reiziiger bekend
d bij ZOOV RReisplannerr.

6.2

Begeleid
ding

Er bestaaan verschillende vorm
men van beggeleiding. De
D gemeente kan de voolgende soo
orten
begeleiding toeken
nnen aan ee
en Wmo‐re iziger:
Verplichte/med
dische bege
eleiding/6.22.1
Sociale begeleiiding/6.2.2
Gezzinsvervoer//6.2.3
(Huis)dieren/5.1.2

6.2.1

Verplich
hte/medissche begeeleiding

Als er m
medische redenen zijn, kan de gem
meente een indicatie affgeven voo r
verplich
hte/medisch
he begeleid
ding. De Wm
mo‐reiziger met verplichte/mediscche begeleid
ding
mag nieet alleen reiizen. De me
edische beg eleider is te
en minste 12 jaar oud, is in staat om
o hulp
te verleenen als datt nodig is en
n gebruikt zeelf geen rolstoel. Ze re
eizen gezam
menlijk van A naar
B. De m
medische beegeleider be
etaalt geen reizigersbijd
drage.

6.2.2

Sociale begeleiding

Bij sociaale redenen
n kan de gem
meente eenn indicatie afgeven
a
voo
or sociale beegeleiding. De
reizigerrsbijdrage voor deze be
egeleider w
wordt vastge
esteld door de gemeennte die de in
ndicatie
afgeeft. Een begeleeider die meereist zon der indicatiie van de ge
emeente, reeist als ov‐re
eiziger
mee en
n betaalt hett ov‐tarief.

6.2.3

Gezinsvvervoer

Gezinsvvervoer beteekent dat gezinsleden van de Wm
mo‐reiziger meereizen
m
zzonder te betalen.
Dit is eeen indicatie die door de
e gemeentee wordt afgegeven (Exttra rechten//6.6).
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6.3

Niet toe
egestane reizen
r

Het is n
niet toegestaan om met een anderr reismotieff dan waarvvoor de Wm
mo‐indicatie is
afgegevven. Zo magg een reizige
er niet met ZOOV Op Maat
M
reizen naar de daagbestedingg in het
kader vvan de Wet maatschappelijke ondeersteuning (Wmo) of de
d Wet langgdurige zorgg (Wlz)
en niet naar de weerklocatie in
n het kader van de Wett sociale we
erkvoorzien ing (Wsw). De
gemeen
nte of ZOOV
V biedt hiervoor ander e reismogelijkheden aa
an. ZOOV BBeheer controleert
hierop iin overleg met
m de gemeenten.

6.4

Valys

Valys is de landelijke reisservice voor meensen met een
e mobilite
eitsbeperkinng. Valys is
bedoeld
d voor sociaaal recreatie
eve uitstapjjes op bovenregionale afstanden. Bovenregio
onaal
beteken
nt dat de beestemming óf het vertrrekpunt van
n de reis op meer dan vvijf ov‐zone
es van
het woo
onadres van
n de reiziger ligt. Meerr informatie
e is verkrijgb
baar bij Valyys: 0900‐9630,
www.vaalys.nl.

6.5

Puntbesstemminggen

Een pun
ntbestemming is een adres
a
waar eeen reizigerr met een Wmo‐indicat
W
tie naar toe
e kan
reizen ttegen het laage tarief, ook al ligt heet verder we
eg dan 20 of
o zelfs 40 km
m. De geme
eente
bepaaltt welke puntbestemmingen gelde n voor de eigen
e
Wmo‐reizigers. O
Op de website van
ZOOV zijn de puntb
bestemmingen per gem
meente ben
noemd. Klikk hier om naaar de
puntbestemmingen te gaan.
Een Wm
mo‐reiziger mag een medepassagi
m
ier aanmeld
den bij de boeking van de reis. Deze mag
dan meeereizen naaar de puntb
bestemmingg. Wanneer de Wmo‐re
eiziger een iindicatie he
eeft
voor eeen sociale beegeleider, betaalt
b
de bbegeleider de
d door de gemeente
g
vvastgestelde
e
reizigerrsbijdrage voor sociale begeleider . Zie Sociale
e begeleidin
ng/6.2.2. Meedische
begeleiders reizen gratis mee. Andere m edepassagiers betalen volgens dee normale
e na 20 km
m het comm
merciële tarief.
tariefaffspraken het ov‐tarief en
Op de w
website van
n ZOOV staaan voorbeel den over re
eizen naar een
e puntbesstemming en
e de
bijbeho
orende kosten (klik hierr).

6.6

Extra re
echten

De gem
meente kan aan
a de Wm
mo‐reiziger eextra rechte
en geven vo
oor wat betrreft het
vervoerr(middel). De
D gemeentte bepaalt w
welke extra rechten wo
orden verstrrekt. Dit kan
n
verschilllend zijn peer gemeente. De extra rechten die
e bij ZOOV Op
O Maat beestaan zijn:
Altijjd vervoer per
p taxiperssonenwagenn*;
Altijjd vervoer per
p taxibus;
Altijjd individueeel vervoer//6.5.1;
Altijjd voorin zittten;
Vervoerrreglement ZOOV

auugustus 201
17

Paagina 36

Gezzinstaxi/6.5..2;
Kam
mer‐tot‐kam
mer vervoer//6.5.3;
ZOOV O
Op Maat beschouwt alss taxipersonnenwagen ieder person
nenvoertuigg in de uitvo
oering
‘sedan’.

6.6.1

Individu
ueel vervo
oer

Bij de in
ndicatie ‘ind
dividueel ve
ervoer’ magg de Wmo‐reiziger niet met anderee reizigers worden
w
gecomb
bineerd. De reiziger maag tijdens d eze reis zelff wel medepassagiers bbijboeken. De reis
wordt rrechtstreekss uitgevoerd
d, dus zondder omrijden
n.

6.6.2

Gezinstaaxi

Bij de in
ndicatie ‘gezinstaxi’ huurt de Wmoo‐reiziger als het ware het voertu ig. De geme
eente
legt vasst hoeveel mensen
m
(me
et een maxi mum van 5)
5 de Wmo‐rreiziger meee mag nemen. De
Wmo‐reeiziger betaaalt alleen voor
v
zichzelff de Wmo‐rreizigersbijd
drage. De ovverige passaagiers
rijden kkosteloos mee.

6.6.3

Kamer‐ttot‐kamerr vervoer

Bij de in
ndicatie ‘kamer‐tot‐kam
mer vervoe r’ wordt de
e Wmo‐reiziger opgehaaald en
teruggeebracht in de
d woning of
o kamer, in plaats van bij de voord
deur. De chhauffeur helpt
indien ggewenst bij het aantrekken van ja s en helpt om
o de woning veilig acchter te late
en. Een
reizigerr mag de chauffeur niett vragen om
m te helpen bij andere dingen (zoaals hulp bij
toiletbeezoek, mediische hulp, steunkouseen aantrekkken, etc.). De chauffeurr begeleidt de
d
Wmo‐reeiziger naarr het voertu
uig en anderrsom.

6.7

Geblokkkeerde be
estemmingg

Een gem
meente kan
n een bestem
mmingsadrees aanmerkken als geblokkeerd ad res. Een adres
wordt d
dan op basiss van huisnu
ummer en ppostcode ge
eblokkeerd voor reisbooekingen. Een
vooraf aaangegeven
n groep reizzigers kan d an niet naaar dit adres reizen.

6.8

Reisbud
dget

Gemeenten mogen
n het aantal kilometerss beperken dat een Wm
mo‐reizigerr jaarlijks tegen het
eet: reisbud get. De hoo
ogte van dit jaarlijkse bbudget kan per
Wmo‐taarief kan reizen. Dit he
meters
gemeen
nte verschillen en per reiziger.
r
Bij elke reis wo
orden de ge
ereden kilom
afgetrokken van heet reisbudget. Als het bbudget op is, kan men nog wel reiizen maar dan
d
tegen h
het ov‐tarieff. De speciale rechten ddie een reizziger als Wm
mo‐reiziger mogelijk he
eeft
gekregeen van de gemeente, komen
k
vanaaf dat mome
ent te verva
allen.
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Met vraagen over de toekennin
ng of hoogtte van het re
eisbudget, kunnen reizzigers terecht bij
de gemeente.
ZOOV R
Reisplanner registreert wat het peersoonlijke reisbudget
r
is
i en werkt dit bij als re
eizen
zijn gem
maakt. ZOOV
V Reisplann
ner informeeert de Wmo
o‐reiziger over het restterende reisbudget
bij ieder gesprek en op verzoe
ek. De Wmoo‐reiziger kaan dit ook zelf nakijkenn op zijn Mijjn ZOOV
Account/4.1.6. Als het budgett bijna op iss, ontvangt de Wmo‐reiziger een bbrief.

6.9

Nuttige informatie over dee reiziger

De gem
meente kan informatie
i
over de bepperking van een Wmo‐reiziger reggistreren alss dit van
belang is voor het goed uitvoe
eren van dee reis. Dit kaan bijvoorbe
eeld inform
matie zijn dat de
reizigerr slecht ziet,, doof is of een
e verstanndelijke bep
perking heefft. Het is oook mogelijk om
deze infformatie in het zijn Mijjn ZOOV Acccount/4.1.6
6 op de web
bsite te regiistreren.

6.10

Hulpmid
ddelen en
n bagage

6.10.1 Hulpmid
ddelen
Wanneer een reiziger een hulpmiddel alttijd nodig heeft, is deze
e door de g emeente in
n het
reizigerrsprofiel vasstgelegd. Zie
e ook de Eissen aan hulpmiddelen//6.10.2 vooor veilig vervvoer. De
volgend
de hulpmidd
delen moge
en reizigers meenemen
n:
(Duw)rolstoel;
Elekktrische rolsstoel;
Opvvouwbare ro
olstoel;
Rolllator;
Scoo
otmobiel;
Aan
nkoppel‐han
ndbike;
Opvvouwbare lo
oopfiets.
De volggende hulpm
middelen mogen niet m
mee met ZO
OOV Op Maa
at:
Fietts;
Drieewieler;
Vasttframe‐han
ndbike;
Rolsstoelmotor (speedy);
Ligb
bedden.

6.10.2 Eisen aaan hulpmiiddelen
Het maximum form
maat van ee
en hulpmidddel dat gegaarandeerd mee
m kan meet ZOOV Op
p Maat,
bedraaggt: 1.30 meter lang, 85
5 cm breed, 1.35 meterr hoog. Als een
e hulpmi ddel groterr is,
moet dee reiziger de afmetinge
en en/of bijjzonderheden bij de ge
emeente in het reizigerrsprofiel
laten no
oteren. Hierdoor kan ZOOV
Z
Reispllanner bepaalen of het hulpmiddell mee kan en
e in
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welk vo
oertuig. De medewerke
m
er van ZOOV
V Reisplanner kan dan ook rekeninng houden met het
aantal h
hulpmiddeleen en passaagiers dat veerder nog in
n het voertu
uig mee kann.
Het hulpmiddel mo
oet veilig vaastgezet en vervoerd kunnen
k
worden. De reizziger moet hier zelf
voor zo
orgen. Wann
neer een reiziger in hett hulpmidde
el wordt vervoerd, diennt hij veilig de
ntsgordel tee kunnen dragen. Kan ddat niet, dan
n is het niett mogelijk oom te reizen
n met
driepun
ZOOV O
Op Maat.
De richttlijnen die ZOOV
Z
Op Maat hantee rt, staan oo
ok in de Cod
de Veilig Verrvoer
Rolstoeelinzittenden van Vilanss.
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7

Inform
matie voo
or ov‐reizzigers me
et ZOOV Op Maaat

7.1

Ov‐reisaadvies

Een reizziger ontvan
ngt bij het boeken
b
van een reis so
oms een ov‐reisadvies vvoor de reiss die hij
wil makken. Het ov‐‐advies worrdt verstrekkt als de alte
ernatieve re
eis met het oopenbaar vervoer
v
aan een
n aantal voo
orwaarden voldoet.
v
Diee voorwaarden gaan onder anderre over de lo
ooptijd
van of n
naar de haltte, het aanttal overstapppen en de reistijd.
r
Als de rreiziger een ov‐advies krijgt,
k
geldt dat dit de beste
b
reismogelijkheid is. Het is de
bedoeliing dat de reiziger dus met het oppenbaar vervoer naar zijn bestemm
ming reist. Het
H is
wel mogelijk om met
m ZOOV Op
O Maat te rreizen. Hiervoor betaallt de reizigeer dan wel een
e
aangepast tarief.
De teleffonist verteelt bij een ovv‐reisadviess:
Verw
wachte verttrek‐ en aan
nkomsttijd;
Van
n welke verb
bindingen gebruik
g
gem
maakt moet worden;
Wellke overstap
ppen er zijn
n;
Watt de reistijd is;
Watt de reiskossten zijn en wat de kostten van de hele reis met ZOOV Opp Maat zijn..
Het ov‐reisadvies komt
k
tot staand met be hulp van de
e informatie
e van 9292. Het ov‐reissadvies
dat doo
or ZOOV Reiisplanner wordt
w
gegev en, kan well van het 92
292 reisadviies afwijken
n. Als de
reizigerr het verkregen reisadvvies niet vin dt kloppen,, kan men dat
d binnen 3 weken me
elden bij
ZOOV K
Klantenservice.

7.2

Handbaagage

OV‐reizzigers kunneen alleen haandbagage m
meenemen
n. In voorkomende gevaallen kan ee
en
wbare rolsto
oel of rollato
or als hand bagage worrden meege
enomen, miits de reizigger
opvouw
zelfstan
ndig in het voertuig
v
kan
n plaatsnem
men. Zie ookk Hoeveel bagage/5.8.1
b
1.

7.3

Niet toe
egestane reizen
r

Reizen w
waarvoor de
d gemeente of ZOOV O
Op Maat an
ndere reismogelijkhedeen biedt, zijn niet
toegesttaan tegen het
h ov‐tarie
ef. Zo mag eeen reiziger bijvoorbeeld niet mett als ov‐reiziiger met
ZOOV O
Op Maat reizen naar de
e dagbestedding in het kader
k
van de Wet maattschappelijke
onderstteuning (Wm
mo) of Wett langdurigee zorg (Wlz) en niet naa
ar de werkloocatie in he
et kader
van de W
Wet socialee werkvoorzziening (Wssw). ZOOV Beheer
B
conttroleert hierrop in overlleg met
de provvincie.
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8

Leerlin
ngenvervvoer via ZZOOV Sch
hool

8.1

Ophalen
n

Een leerling die viaa ZOOV Scho
ool naar en van schooll reist, moett op het afggesproken tijdstip
klaarstaaan. De chauffeur wach
ht maximaaal 2 minuten
n, maar zal daarna verttrekken.
Ouders / verzorgerrs dienen dus altijd rekkening te ho
ouden met de
d geplandee ophaal‐ en
erling
thuisbreengtijden van hun zoon / dochterr. Zij zorgen ervoor dat er opvang is als de lee
thuis wordt afgezeet.
Het is n
niet mogelijkk met de ch
hauffeur te rregelen datt de leerling
g op een anddere tijd of met
een and
der voertuigg reist. ZOO
OV School m
moet voor de
e veiligheid van het leeerlingenvervvoer
weten w
welke leerlingen in welke voertuiggen worden
n vervoerd.

8.2

Wijzigin
ngen en ziek‐ en bettermeldin
ngen

Als een leerling zieek is of een dag niet na ar school hoeft, en duss niet opgehhaald hoeftt te
worden
n, moet een
n ouder / verzorger dit doorgeven aan ZOOV School. Hie rmee wordt
voorkom
men dat de taxi voor niets voorrijddt. Een wijzziging doorg
geven kan oop 3 manierren, bij
voorkeu
ur 60 minutten voor de ophaaltijd::
Online via het Mijn ZOOV Account opp de website
e. Zie ook Mijn
M ZOOV A
Account/4.1
1.6
Teleefonisch viaa 088 − 9008
8900 (lokaaal tarief, van
naf 06:30 uu
ur bereikbaaar);
Per e‐mail: school@zoov.n
nl.
Bij een ziekmeldingg moet worrden verme ld naar welke school het kind gaaat en indien
mogelijk het routeenummer.
melding op dezelfde wiijze als de z iekmelding
Als een kind weer beter is, kan de beterm
worden
n doorgegevven. De volggende schoooldag brenggt ZOOV Sch
hool de leerrling weer naar
n
school.
Het is n
niet mogelijkk om een ziekmelding of vrije dagg(en) door te
e geven aann de chauffe
eur.
Als een kind gedurrende een laangere peri ode ziek is en daardoo
or geen gebrruik maakt van
ZOOV SSchool, dan moeten ouders / verzoorgers dit ook aan de gemeente
g
ddoorgeven.

8.3

Verhuizing en andere wijziigingen

Een verrhuizing of een
e andere wijziging diie grotere gevolgen
g
he
eeft voor heet vervoer van de
leerlingg, moeten ouders doorggeven aan dde gemeentte. Dit kan bijvoorbeeld
b
d zijn als he
et
ophaal‐‐ of wegbrengadres verrandert. Of als een leerling van school wijzigtt. De gemee
ente
informeeert ZOOV School
S
overr deze wijziggingen.
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Als lestiijden veranderen of alss de school overgaat op het contin
nurooster, iis het de be
edoeling
dat de sschool dezee wijzigingen
n doorgeeftt aan de gem
meente. De
e gemeente informeertt
vervolgens ZOOV School.
S
Het gaat hierbijj om wijzigingen die ge
evolgen hebbben voor het
h
oals een vrije
e dag, kunnnen scholen
vervoerr van de leeerling(en). Kleinere wijzzigingen, zo
rechtstrreeks meldeen bij ZOOV
V School.

8.4

Bereikb
baarheid ouder/ver
o
zorger

Ouders / verzorgerrs moeten ervoor
e
zorgeen dat hun (mobiele) telefoonnum
t
mmer bekend is bij
ZOOV SSchool. Indieen een oude
er / verzorgger geen telefoon heeft, is het we nselijk om het
h
nummeer van het werk
w
of van een contacctpersoon door te geve
en aan ZOOV
V School. Dit is
belangrrijk voor eveentuele calaamiteiten. A
Als het mob
biele nummer bekend i s bij ZOOV School
en er geebeurt iets, dan ontvan
ngt de oudeer / verzorger automatisch een sm
ms‐bericht.

8.5

Kennism
makingsge
esprek

De chau
uffeur stelt zich in de week
w
voor aaanvang van
n het nieuwe schooljaaar voor aan de te
vervoerren leerling en de oude
ers/verzorgeers. Tijdenss dit contactt beantwooordt de chau
uffeur
eventueele vragen. Als een leerling dezelffde vervoerd
der en chau
uffeur krijgtt als het voo
orbije
schooljaaar, neemt de chauffeu
ur telefonissch contact op.
Tijdens het kennism
makingsgessprek controoleren en bespreken ouders / verzzorgers de
v ZOOV Scchool hebbeen ontvangen, samen met de bez oekende
informaatie die zij van
chauffeeur. Onjuisth
heden kunn
nen ouders / verzorgerrs melden bij ZOOV Schhool.

8.6

Bijzonde
ere proble
emen of h
handicapss

Als een leerling bepaalde handicaps of prroblemen heeft
h
die van belang zij n voor een veilig
vervoerr van het kin
nd en de an
ndere kinde ren, dan die
enen ouderrs deze te beespreken met
m
ZOOV SSchool. ZOO
OV School krrijgt van de gemeente geen medissche gegeveens over de
leerlingg. Alleen als een leerling in een rol stoel zit, we
eet ZOOV School daarvvan.

8.7

Opstapp
plaatsen

Soms kaan het zijn dat
d een leerrling niet vaanaf een thu
uisadres wo
ordt opgehaaald, maar bij
b een
opstapp
plaats. Dit iss een centraale plek wa ar meerderre leerlingen
n zich verzaamelen. Hett
voordeeel van een opstapplaat
o
ts is dat er m
minder tijd wordt verlo
oren doordaat de taxi langs
meerdeere adressen moet. Dus meer efficciëntie van de schoolre
eis. ZOOV Scchool brenggt
ouders / verzorgerrs op de hoo
ogte als er ssprake is van een opsta
applaats vooor hun kind
d.
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8.8

Voertuigg is er (no
og) niet

Als het voertuig err 15 minuten na de afgeesproken tijd niet is, ka
an de oude r / verzorge
er
contactt opnemen met ZOOV School.
S
De medewerke
er van ZOOV
V School kij kt dan na wat
w de
vervoerrder heeft gemeld
g
overr de reis en wat de reissmogelijkhe
eden zijn.

8.9

Regels tijdens
t
het vervoer

Een leerling moet zich
z onderw
weg naar sc hool of huiss houden aa
an de gedraagsregels vaan ZOOV
School:
Een leerling staapt rustig in
n en uit en ggaat niet driingen wann
neer het voeertuig komtt
aanrijden;
Een leerling gedraagt zich netjes in heet voertuig en gebruiktt correcte t aal;
Een leerling gaat zitten op
p de door dee chauffeurr aangeweze
en vaste pleek in het voertuig.
Moccht de leerling om de één
é of andeere belangrijke reden echt niet op deze plek kunnen
k
zitteen, dan kun
nnen de oud
ders / verzoorgers dit met de chaufffeur overleeggen. Een leerling
kan dit ook meet de chauffeur besprekken (op een
n rustige ma
anier);
met hulp) een houdt de
Een leerling do
oet altijd de veiligheids gordel om (eventueel
(
eze
gedurende de hele reis om
m. De chaufffeur contro
oleert het ge
ebruik van dde
veiligheidsgord
del;
Een leerling komt niet aan
n anderen oof aan anderrmans spullen;
Een leerling snoept, eet, drinkt
d
en roookt niet in het
h voertuig
g;
Een leerling neeemt geen gevaarlijke
g
w
wapens, verrdovende middelen
m
etcc. mee in he
et
voertuig.
n de gedragssregels iedeer jaar vlak voor
v
het nie
euwe schoooljaar van de
Ouders ontvangen
V. Houdt ee
chauffeeur of per po
ost. De gedragsregels sstaan ook op
o de websitte van ZOOV
en
leerlingg zich niet aaan de gedraagsregels, d an kan dat leiden tot een
e waarschhuwing of dat
d de
leerlingg (tijdelijk) niet
n wordt opgehaald/t
o
thuisgebraccht.
ZOOV SSchool verw
wacht van ou
uders / verzzorgers dat zij met hun kind besprreken hoe hij
h zich
dienen te gedragen in de taxi..

8.10

Kindersttoeltjes en zittingvverhogers

Taxi’s hebben een ontheffing voor de reggels omtren
nt kinderzitjes. Kindereen ouder dan 3
worden
n op de achtterbank me
et de autogoordel vervoe
erd. Kindere
en mogen aalleen voorin
worden
n vervoerd met
m de gew
wone gordel als ze lange
er zijn dan 1.35
1 meter..
Ouders zijn zelf verantwoorde
elijk voor eeen passend kinderzitje of zittingveerhoger. Om
mdat de
taxi ookk voor andeer vervoer in
ngezet kan w
worden, kan het kinde
erzitje niet inn het voertuig
blijven.
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8.11

Wat kun
nnen ouders / verz orgers van de chau
uffeur verw
wachten??

De cchauffeur maakt
m
voor iedere leerlling een kleine memo voor
v
het gevval een and
dere
chauffeur moet invallen. Hierdoor
H
weeet de vervangende ch
hauffeur tijddig wat de
speccifieke kenm
merken van
n de te vervooeren leerliingen zijn;
De cchauffeur haalt
h
de leerrlingen op ééén adres op en zet hen ook weerr op één adrres af;
De cchauffeur laaat de leerliingen aan dde veilige kaant van de weg
w in‐ en uuitstappen en
e
waccht totdat de kinderen op het schooolplein zijn
n. Als de lee
erlingen tocch de straatt over
moeeten steken
n, begeleidt de chauffe ur hen hierrbij.
Zo n
nodig zorgt de chauffeu
ur ervoor d at de leerlin
ngen achterr de voordeeur van de school
worrden afgezeet. De leerlin
ngen wordeen niet in de
e klas gebracht.
De cchauffeur helpt
h
bij het in‐ en uitsttappen, als dat nodig iss;
De cchauffeur riijdt zoveel mogelijk
m
viaa een vaste route;
De cchauffeur vertrekt pas als alle leerrlingen op hun
h vaste plek zitten e n de
veiligheidsgord
del om hebb
ben;
De cchauffeur houdt
h
zich aan alle wetttelijke eisen
n en de doo
or ZOOV Schhool opgele
egde
verp
plichtingen;;
De cchauffeur riijdt in voorkkomende geevallen rolstoelen naarr binnen en zet deze op
p de
juistte wijze vasst;
Bij w
wangedrag spreekt de chauffeur dde leerling aan
a op zijn//haar gedragg;
Bij h
het verlaten
n van het vo
oertuig haallt de chaufffeur de sleutels uit het contactslott en
neeemt deze meee;
In het voertuigg is een lijst aanwezig m
met naam, adres,
a
woon
nplaats en t elefoonnum
mmer
van de leerlingen en schollen. Bovenddien staat op deze lijst de volgordee van ophallen en
b
eden van dee kinderen is
i
thuiisbrengen. De actuele lijst van de specifieke bijzonderhe
verw
werkt in de datatermin
nal of door dde chauffeu
ur op te vragen bij ZOO
OV School.

8.12

Incidentten

Indien eer incidenteen tijdens het vervoer pplaatsvinde
en, maakt ZO
OOV Schooll binnen 2 uur
u na
het incident hiervaan melding bij de oudeers. ZOOV Scchool maakt tevens meelding van het
h
incident bij de gem
meente en de
d leraar enn/of directeu
ur van de scchool waaroop het kind
onderw
wijs volgt.
Een incident is ond
der andere een
e (niet vaanzelfsprekende) vertraging, een oongeval en
wanged
drag van de kinderen. Ook
O het meeenemen vaan attributen die niet ggetolereerd worden
en gevaaarlijk of ongewenst ku
unnen zijn (bbijv. een schaar, gevaa
arlijk speelg oed, rotjes,,
klapperrpistolen), worden
w
als een
e incidennt beschouw
wd.
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9

Vervoe
er via ZOOV Werkk

9.1

Ophalen
n

Een reizziger die viaa ZOOV Werrk naar en vvan het werrk reist, moe
et op het affgesproken tijdstip
klaarstaaan. De chauffeur wach
ht maximaaal 2 minuten
n, maar zal daarna verttrekken.
Het is n
niet mogelijkk met de ch
hauffeur te rregelen datt de reizigerr op een anddere tijd of met
een and
der voertuigg wil reizen. ZOOV Werrk moet voo
or de veiligh
heid van heet vervoer weten
w
welke rreizigers in welke
w
voerttuigen wordden vervoerrd.

9.2

Wijzigin
ngen en ziek‐ en bettermeldin
ngen

Als een reiziger zieek is of een dag niet na ar het werkk hoeft, en dus
d niet opggehaald hoe
eft te
n, moet de reiziger
r
of zijn begeleidder dit doorrgeven aan ZOOV Werkk. Hiermee wordt
worden
voorkom
men dat de taxi voor niets voorrijddt. Een wijzziging doorg
geven kan oop 3 manierren, bij
voorkeu
ur 60 minutten voor de ophaaltijd::
Online via het Mijn ZOOV Account opp de website
e. Zie ook Mijn
M ZOOV A
Account/4.1
1.6
Teleefonisch viaa 088 − 9008
8901 (lokaaal tarief, van
naf 06:30 uu
ur bereikbaaar);
Per e‐mail: werrk@zoov.nl.
atie de reiziiger gaat en
n indien
Bij een ziekmeldingg moet worrden verme ld naar welke werkloca
mogelijk het routeenummer.
Als de rreiziger weeer beter is, kan
k de beteermelding op dezelfde wijze als dee ziekmeldin
ng
worden
n doorgegevven. De volggende werkkdag brengt ZOOV Werrk de reizigeer weer naaar het
werk.
niet mogelijkk om een ziekmelding of vrije dagg(en) door te
e geven aann de chauffe
eur.
Het is n

9.3

Verhuizing en andere wijziigingen

Een verrhuizing of een
e andere wijziging diie grotere gevolgen
g
he
eeft voor heet vervoer van de
reizigerr, moet worrden doorge
egeven bij dde werkgeve
er. De werkgever infor meert ZOOV Werk
over deeze wijziginggen.
Als werrktijden veraanderen, meldt de werrkgever dit bij ZOOV Werk.
W

9.4

Bijzonde
ere proble
emen of h
handicapss

Als een reiziger bepaalde handicaps of prroblemen heeft
h
die van belang zij n voor een veilig
vervoerr van hem en
e de anderre reizigers, dan moet dat
d worden besprokenn met ZOOV
V Werk.
ZOOV W
Werk krijgt van
v de werkkgever geenn medische gegevens over
o de reizziger. Alleen
n als een
reizigerr in een rolstoel zit, weet ZOOV W
Werk daarvan
n.
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9.5

Opstapp
plaatsen

Soms kaan het zijn dat
d een reizziger niet vaanaf een thu
uisadres wo
ordt opgehaaald, maar bij
b een
opstapp
plaats. Dit iss een centraale plek wa ar meerderre reizigers zich verzam
melen. Het voordeel
v
van een
n opstapplaats is dat err minder tijdd wordt verrloren doordat de taxi langs meerdere
adresseen moet. Du
us meer efficiëntie van de reis. ZO
OOV Werk brengt reiziggers op de hoogte
h
als er sp
prake is van
n een opstapplaats.

9.6

Voertuigg is er (no
og) niet

Als het voertuig err 15 minuten na de afgeesproken tijd niet is, ka
an de reizigger of zijn
m
r van ZOOV
V Werk kijkt dan na
begeleider contactt opnemen met ZOOV W
Werk. De medewerker
wat de vervoerderr heeft gemeld over dee reis en watt de reismogelijkhedenn zijn.

9.7

Regels tijdens
t
het vervoer

Een reizziger moet zich
z onderw
weg houdenn aan de ged
dragsregels van ZOOV Werk:
De rreiziger stap
pt rustig in en uit en gaaat niet drin
ngen wanne
eer het voerrtuig komt
aanrijden;
De rreiziger ged
draagt zich netjes
n
in heet voertuig en
e gebruikt correcte taaal;
De rreiziger doeet altijd de veiligheidsg
v
gordel om (e
eventueel met
m hulp) enn houdt dezze
gedurende de hele reis om
m. De chaufffeur contro
oleert het ge
ebruik van dde
veiligheidsgord
del;
De rreiziger kom
mt niet aan anderen off aan anderm
mans spulle
en;
De rreiziger sno
oept, eet, drrinkt en roookt niet in he
et voertuig;;
De rreiziger neeemt geen ge
evaarlijke w
wapens, verd
dovende miiddelen etc.. mee in het
voertuig.
huwing
Houdt eeen reizigerr zich niet aaan de gedraagsregels, dan kan dat leiden tot eeen waarsch
of dat d
de reiziger (tijdelijk) nie
et wordt oppgehaald/thuisgebracht.

9.8

Wat kun
nnen reiziigers van d
de chaufffeur verwa
achten?
De cchauffeur haalt
h
de reizzigers op ééén adres op en zet hen ook weer oop één adres af;
De cchauffeur helpt
h
bij het in‐ en uitsttappen, als dat nodig iss;
De cchauffeur riijdt zoveel mogelijk
m
viaa een vaste route;
De cchauffeur vertrekt pas als alle reizzigers op hu
un plek zitte
en en de veiiligheidsgorrdel om
heb
bben;
De cchauffeur houdt
h
zich aan alle wetttelijke eisen
n en de doo
or ZOOV Weerk opgelegde
verp
plichtingen;;
De cchauffeur riijdt in voorkkomende geevallen rolstoelen naarr binnen en zet deze op
p de
juistte wijze vasst;
Bij w
wangedrag spreekt de chauffeur dde reiziger aan
a op zijn//haar gedragg;
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Bij h
het verlaten
n van het vo
oertuig haallt de chaufffeur de sleutels uit het contactslott en
neeemt deze meee;
In het voertuigg is een lijst aanwezig m
met naam, adres,
a
woon
nplaats en t elefoonnum
mmer
van de reizigers en werklo
ocaties. Bovvendien staaat op deze lijst de volgoorde van op
phalen
ele lijst van de specifieke bijzonde
erheden vann de reizigers is
en tthuisbrengeen. De actue
verw
werkt in de datatermin
nal of door dde chauffeu
ur op te vragen bij ZOO
OV Werk.

9.9

Incidentten

Indien eer incidenteen tijdens het vervoer pplaatsvinde
en, maakt ZO
OOV Werk bbinnen 2 uu
ur na
het incident hiervaan melding bij de werkggever. Een incident is onder
o
andeere een (niett
vanzelfssprekende) vertraging of een ong eval.
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10

Wijzigingen

In ondeerstaand oveerzicht staaan de onderrwerpen die
e inhoudelijk veranderdd zijn sinds de
vorige vversie.
Januari 2017:
4.1.22: Telefoonn
nummer ZO
OOV Reisplaanner vanuitt buitenland
d toegevoeggd;
Februarri 2017:
4.1.88: In inleidin
ng tekst ove
er liggend veervoer opge
enomen; ‘V
Vervoer naa r dagbested
ding’
toeggevoegd; deefinitie ‘Ope
enbaar vervooer’ aangep
past;
5.8.11 en 5.8.3 veerplaatst naaar 6.10.1 rresp. 6.10.2;;
5.8.22: tekst verp
plaatst naarr de inleidinng van 4.1.8
8;
5.8.44 omgenum
mmerd in 5.9
9.1;
6.1.44 OV begeleeiding is verrvallen;
6.1.55 omgenum
mmerd in 6.1
1;
6.1 tt/m 6.8 omggenummerd
d in 6.2 t/m 6.9;
7.2: TTekst ‘Hand
dbagage’ to
oegevoegd
7.3: TTekst ‘Niet toegestane
e reizen’ toeegevoegd
Augustu
us 2017:
5.4.1: Bij berekkening koste
en toegevoeegd dat hett tarief van de
d heen‐ enn terugreis kan
versschillen;
5.4.1: Richtlijn rond omrijd
den toegev oegd;
5.4.3: Mogelijkkheid tot pin
nbetaling tooegevoegd en
e toegevoegd dat de chauffeur een
e
contante betaling kan afro
onden
Nieu
uwe onderd
delen over ZOOV
Z
Schoool (leerlinge
envervoer) en ZOOV W
Werk toegevvoegd
In gehele vervo
oerreglement: Wmo‐ / CVV‐vervoer de naam
m ZOOV Op M
Maat gegevven.
Waaar nodig de nieuwe namen ZOOV School en ZOOV
Z
Werkk ingevoegdd.
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