
B I J L A G E  2 0 0 6
(behorende bij de brochure “Belangrijke informatie voor de Wvg-ers over de OV-taxi leidse regio”) 

• Om welke bedragen gaat het precies?

Per 1 januari 2006 kost één zone met de OV-taxi leidse regio normaal € 2,40,
ook het opstaptarief!
U, als Wvg-gerechtigde, betaalt in de taxi  € 0,45 per zone en € 0,30 als u in
2006 65-plusser bent of wordt. Een nachtrit (met een afgesproken ophaaltijd
tussen 01.00 en 06.00 uur) is € 1,- per zone duurder; dit geldt ook voor het
opstap-tarief. U dient er rekening mee te houden, dat u minder zones met uw
budget kunt rijden als u ’s nachts van de OV-taxi leidse regio gebruik maakt.

In de tabel hieronder staan de bedragen van de Wvg-vervoersvergoeding die in
2006 gelden. In de toekenningsbeschikking, die u krijgt thuisgestuurd, staan de
bedragen, die voor u persoonlijk van toepassing zijn. 

Alleenstaanden

Situatie OV-taxi-vergoeding Vrij besteedbaar
per jaar bedrag per jaar

Standaard (OV-taxi) 384 zones (€ 748,80) € 280,-

Tevens scootmobiel 192 zones (€ 374,40) € 140,-

Echtparen

Situatie OV-taxi-vergoeding Vrij besteedbaar
per jaar bedrag per jaar

Beiden OV-taxi 384 zones (€ 748,80 p.p.) € 140,- p.p.   

Keus vergoeding eigen auto

Alleenstaanden € 560,- p.p.  

Echtparen € 280,- p.p.  

Kilometervergoeding € 0,28 per km 

Indien u 65 jaar of ouder bent geldt voor het gebruik van de OV-taxi leidse regio een
toeslag van € 57,60

Belangrijk: 
• U dient minimaal 60 minuten van tevoren uw rit te reserveren. Wanneer u vanaf

het ziekenhuis of NS station reserveert is dit minimaal 30 minuten.
• Het tijdstip waarop u wordt opgehaald kan variëren. 

U kunt maximaal  een kwartier vóór en  maximaal een kwartier na de afgespro-
ken tijd worden opgehaald. Maak gebruik van de gratis terugbelservice, zodat u bij-
tijds weet, wanneer de OV-taxi werkelijk in aantocht is.


