Comfortabel en betaalbaar vervoer!
Inschrijfformulier
voorletters

Wie zijn wij?

Wanneer?

De Witte Raaf is een opvallende
verschijning in Eindhoven en is opgericht
met als doel mensen zo lang mogelijk
zelfstandig te laten reizen. Dit wordt
mogelijk gemaakt door de vele
enthousiaste vrijwilligers. De Witte Raaf
brengt u rechtstreeks van deur tot deur,
comfortabel en betaalbaar.

De Witte Raaf rijdt van maandag tot en met
vrijdag tussen 09.00 en 21.00 uur. In het
weekend en op feestdagen wordt er niet
gereden.
In verband met de chauffeurswisseling
rijden we niet tussen 11.45 en 12.45 uur en
tussen 15.45 en 16.45 uur.

achternaam

man

vrouw

straat en huisnummer

postcode

plaats

Reserveren?
Waar?
De Witte Raaf rijdt alleen binnen de
stadsgrenzen van de gemeente Eindhoven,
met 3 uitzonderingen:
Maxima Medisch Centrum in Veldhoven,
IKEA op het meubelplein Ekkersrijt in Son
en het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop.

Het reserveren van een rit kan van
maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en
17.00 uur op telefoonnummer 040-2511611.
U kunt maximaal 7 dagen van te voren een
rit boeken. Het aantal ritten dat De Witte
Raaf kan accepteren is gebonden aan een
maximum. Vol is vol.

e-mail

telefoonnummer
mobielnummer
geboortedatum

Geplande rit annuleren?

Gebruikt u een rolstoel?

Ja

nee

Doe dit zo snel mogelijk.
Om ritten te annuleren zijn we bereikbaar
vanaf 08.00 uur.

Gebruikt u een rollator?

Ja

nee

Naam en telefoonnummer contactpersoon

Doorlopende automatische incasso
machtigingsformulier (SEPA)
Door ondertekening van dit formulier geef ik
toestemming aan Vereniging Vervoersdienst
Ouderen Eindhoven De Witte Raaf, tot
wederopzegging, de contributie en inschrijfgeld af te schrijven van mijn bankrekening.
naam rekeninghouder

straat en huisnummer

postcode

woonplaats

IBAN-rekeningnummer

datum en plaats

handtekening

U kunt dit formulier opsturen naar:
De Witte Raaf
De Sleutel 1
5652 AS Eindhoven
Incassantennr.: NL25ZZZ402389890000 en
Kenmerk: 6000

Lid worden?
U kunt lid worden door het inschrijfformulier
volledig in te vullen en op te sturen naar:
De Witte Raaf
De Sleutel 1
5652 AS Eindhoven
U kunt ook het inschrijfformulier invullen op
onze website: www.witteraafeindhoven.nl
Na bevestiging van uw lidmaatschap kunt u
ritten gaan boeken.

Het lidmaatschap van De Witte Raaf kost
€15,00 per persoon per jaar. Daarnaast
betaalt u eenmalig €2,50 inschrijfgeld.
Per enkele rit betaalt u contant €1,85 in de
bus. Het opzeggen van uw lidmaatschap dient
schriftelijk te gebeuren. U kunt dit doen per
e-mail (info@witteraafeindhoven.nl) of per post.

Vervoersdienst
Eindhoven
Voor comfortabel en
betaalbaar vervoer

