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7 SPELREGELS
De chauffeur van ZOOV School brengt jou graag naar school
en na schooltijd ook weer naar huis. Voor het reizen met
ZOOV School gelden 7 spelregels. Jij moet je hieraan houden!
De 7 spelregels van ZOOV School:

1

Als de taxi er is, stap je rustig in. Als de taxi op school of bij jou thuis aankomt,
stap je rustig uit. (Voor)dringen is verboden!

2

Je gedraagt je in de taxi netjes. Je gebruikt nette taal. Dus je mag niet schelden
of brutaal zijn tegen de chauffeur en de andere kinderen in de taxi.

3

Je gaat zitten op de plek die de chauffeur jou aanwijst. Moet je echt ergens
anders zitten? Dan overleg je dit met de chauffeur (of je ouders doen dit).

4

Doe altijd de veiligheidsgordel om. Als het nodig is, helpt de chauffeur.
Je houdt de hele reis de veiligheidsgordel om.

5

Kom niet aan anderen of aan andermans spullen (zij mogen ook niet aan jouw
spullen komen).

6

Het is verboden om te snoepen, eten, drinken en te roken in de taxi.

7

Je mag geen gevaarlijke voorwerpen, wapens en verdovende middelen
meenemen in de taxi. Een gevaarlijk voorwerp is bijvoorbeeld een schaar,
gevaarlijk speelgoed, rotjes of een klappertjespistool.

Houd jij je aan deze spelregels? Dan is er niets aan de hand.
ZOOV School wenst jou veel plezier in de taxi en onderweg!
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Wij begroeten elkaar bij het binnenkomen in de taxi
In de taxi dragen wij onze gordel op de juiste
manier
In de taxi zitten wij op de juiste manier op
onze stoel
In de taxi kijken wij vooruit
Wij eten en drinken buiten de taxi

Contactgegevens
ZOOV School
Ziekmelden of wijzigen
van een reis?
Mijn ZOOV via www.zoov.nl
088 - 900 89 00 (lokaal tarief)
school@zoov.nl
Openingstijden:
dagelijks 06.30 - 17.30 uur
Informatie?
www.zoov.nl of
ZOOV Klantenservice,
0543 - 543 545
Klacht melden?
www.zoov.nl of
ZOOV Klantenservice,
0543 - 543 545
Voor informatie over
richtlijnen en bepalingen
kunt u contact opnemen
met uw gemeente.
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