WILT U MEER WETEN?
Hoe kunt u een rit aanvragen?
Voor reservering kunt u bellen naar de receptie van Pennemes,
op maandag t/m vrijdag van 9:00-17:00 uur.
U kunt de Rosmolentaxi reserveren voor een gewenst tijdstip.
De rit wordt dan ingepland.

DE ROSMOLENTAXI
VERVOER OP MAAT

Reserveert u wel ruim op tijd als u zeker wilt zijn van uw rit en
denkt u er ook aan uw retour te boeken!.

CONTACTGEGEVENS
Wijkzorgcentrum Pennemes
Pennemes 7, 1502 WV Zaandam
075 - 650 41 10
info@pennemes.nl
www.pennemes.nl

De Rosmolentaxi is mogelijk gemaakt door sponsoring van verschillende winkels en
ondernemingen, die op het busje staan vermeld en met steun van de gemeente en
Bewonersinitiatief Rosmolenwijk. De Stichting Vrienden Van heeft er voor gezorgd dat
het busje geschikt is gemaakt voor rolstoelvervoer
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Vervoer op maat met het de Rosmolentaxi
Met de Rosmolentaxi kunt u bijvoorbeeld ritjes maken naar
familie of vrienden, maar ook naar een afspraak in het ziekenhuis,
of naar adressen die anders voor u moeilijk bereikbaar zijn.
De bus is geschikt voor drie rolstoelgebruikers plus drie
begeleiders.
De ritten gaan door heel Zaandam, Oostzaan, Koog aan de Zaan
en Zaandijk. Op aanvraag is meer mogelijk.
De Rosmolentaxi rijdt van maandag t/m vrijdag van 10:30-16:00.
De ervaren chauffeurs van de Rosmolentaxi zijn vrijwilligers, die
een deel van hun vrije tijd steken in het vervoeren van ouderen
en minder mobiele mensen. Zij doen dit werk met liefde en
overtuiging. Zo ziet u dus steeds een vertrouwd gezicht als u met
de Rosmolentaxi gaat.

Bijzondere ritten, ’s avonds of in het weekend?
Wil u alleen, of met een groep, gebruik maken van de bus buiten
werkdagen? Soms is dat mogelijk. Dat kan alleen in goed overleg
met de vrijwillige chauffeurs. U kunt contact hiervoor opnemen
met de receptie.

Prijslijst 2017, enkele reis, per persoon
ZMC:

€ 2.00

Zaandam Centrum :

€ 2,00

Rosmolenwijk:

€ 2,00

Oostergouw :

€ 2,00

Westerwatering:

€ 4,00

Zaandijk t/m plein 13:

€ 3,00

Zaandam overig:

€ 3,00

Oud Koog:

€ 3,00

Wormerveer:

€ 5,00

Oostzaan/ Twiske:

€ 4,00

Westerkoog:

€ 4,00

Westzaan:

€ 5,00

Wormer:

€ 6,00

Krommenie:

€ 6,00

Assendelft:

€ 7,00

Overige adressen:

op aanvraag

.

