
 
UW REGIOTAXI BEWAARKAART 2008 

 
Zones  
Met de Regiotaxi reist u 5 zones vanaf uw vertrekadres in de gemeenten
Alkemade, Leiden Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude en
in het buitengebied (zie zonekaart).   
Terugreizen vanuit het buitengebied kan alleen als u deze rit tegelijk met de
heenreis heeft besteld. 

 

 

 
 

 

 

Hoe bestelt u uw taxi? 
Stap 1 bepaal uw bestemming         Klantenservice 
Stap 2 0900 20 22 368      bel 0900 – 20 22 369 
Stap 3 vertrek vanaf uw voordeur  voor informatie en klachten 
Boeken via Internet is ook mogelijk: http://www.cts-portal.nl/wvg/leiden



UW REGIOTAXI BEWAARKAART 2008 

(behorende bij de brochure “Belangrijke informatie voor de Wmo-ers over de Regiotaxi”) 
 

Om welke bedragen gaat het precies?  
Per 1 januari 2008 kost één zone met de Regiotaxi normaal € 2,55, ook het op-
staptarief. U, als Wmo-gerechtigde, betaalt in de taxi echter € 0,45 per zone en
€ 0,30 als u in 2008 65(-plus) bent of wordt.  
Een nachtrit (met een afgesproken ophaal- of vertrektijd tussen 01.00 en 06.00
uur) is € 1,00 per zone duurder; dit geldt ook voor het opstaptarief. U dient er
rekening mee te houden, dat u minder zones met uw budget kunt rijden als u ’s
nachts van de Regiotaxi gebruik maakt.  
In de tabel hieronder staan de bedragen van de Wmo-vervoersvergoeding die in
2008 gelden. In de toekenningsbeschikking, die u krijgt thuisgestuurd, staan de
bedragen, die voor u persoonlijk van toepassing zijn. 

 
 
 

Alleenstaanden 
      
 Situatie in 2008 Regiotaxi vergoeding  Vrij besteedbaar   
 Jonger dan 65 jaar per jaar  bedrag per jaar  
 Standaard (Regiotaxi) 384 zones  (€ 806,40)  € 280,--  

 Tevens scootmobiel 192 zones  (€ 403.20)  € 140,--  
      
 Situatie in 2008 Regiotaxi vergoeding  Vrij besteedbaar   
 65 jaar en ouder per jaar  bedrag per jaar  
 Standaard (Regiotaxi) 384 zones  (€ 864,00)  € 280,--  

 Tevens scootmobiel 192 zones  (€ 432,00)  € 140,--  
      
Echtparen  
      
 Situatie in 2008 Regiotaxi vergoeding  Vrij besteedbaar   
  per jaar  bedrag per jaar  
 Beiden Regiotaxi     
 Jonger dan 65 jaar 384 zones  € 140,-- p.p.  
 Beiden Regiotaxi     
 65 jaar en ouder 384 zones  € 140,-- p.p.  
      
      
 Keus vergoeding eigen auto     
 Alleenstaanden   € 560,-- p.p.  

 Echtparen   € 280,-- p.p.  
      
 Kilometervergoeding   € 0,28 per km  
      

 Zie andere zijde voor zonekaart 
 


