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Winkel, april 2017
Betreft :

reserveren van ritten

• Reserveer uiterlijk een dag van tevoren voor 12 uur,
• U kunt uw reservering telefonisch doorgeven op het nummer van de centrale
(088-7707801), of per email (hk@regiecentrum.nl),
• U kunt reserveren van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur,
• In het weekeinde is de centrale gesloten,
• Reserveringen voor het weekeinde en maandag moeten uiterlijk vrijdag voor 12.00 uur zijn
gedaan,
• Geef duidelijk op om wie het gaat en of er begeleiding meegaat,
• Geef aan of u met een hulpmiddel reist,
• Vermeld duidelijk het tijdstip waarop iemand op de plaats van bestemming moet zijn, de
centrale geeft de ophaaltijd door,
• Geef goed aan wat het ophaal- en het afleveradres is,
• Vergeet niet de postcodes door te geven,
• U kunt bij de reservering tevens de terugreis reserveren,
• Het nummer van de nooddienst krijgt u als u, buiten openingstijden van de centrale, het
nummer van de centrale belt en het bandje helemaal afluistert. Zorg ervoor dat u pen en
papier bij de hand hebt,
• Gebruik het nummer van de noodtelefoon alleen bij calamiteiten (ziekte e.d.),
• Reserveringen worden niet aangenomen op de nooddienst,
• U kunt geen tekstberichten zenden naar het nummer van de nooddienst,
• Als er wegens een calamiteit na 12.00 uur een rit moet worden geannuleerd voor de
middag of voor de volgende dag dan kunt u gebruikmaken van het nummer van de
nooddienst. Annuleren kan niet via de email. Onjuiste annuleringen worden aan de klant
doorberekend.
Voor overige zaken kunt u contact opnemen met het secretariaat (0224-227709 of
secretariaat@belbusnoordkop.nl) van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur.

