UW REGIOTAXI BEWAARKAART 2009
Zones
Met de Regiotaxi reist u 5 zones vanaf uw vertrekadres in de gemeenten Kaag & Braassem (geldt voor de kernen Kaag, Nieuwe Wetering, Oud Ade, Oude Wetering, Rijpwetering
en Roelofarendsveen), 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.

Legenda
Gemeenten: Kaag & Braassem*
Leiden
Leiderdorp
Oegstgeest
Voorschoten
Zoeterwoude
Maximaal bereik Regiotaxi,
gesteld vanaf de mogelijke
opstapzones
zonegrens
* Het betreft hier niet de gehele gemeente Kaag & Braassem
(zo ook niet de contouren van de kaart), maar slechts de kernen
waar de regiotaxi rijdt. Zie hiervoor bovenaan deze bewaarkaart.

Hoe bestelt u uw taxi?
Stap 1 bepaal uw bestemming
Stap 2 0900 20 22 368
Stap 3 vertrek vanaf uw voordeur

Klantenservice
bel 0900 – 20 22 369
voor informatie en klachten
Boeken via Internet is ook mogelijk: http://www.cts-portal.nl/cvv/leiden

UW REGIOTAXI BEWAARKAART 2009
Minimale besteltijd
Voor een rit met een gewenste vertrektijd dient u minimaal 1 uur van tevoren uw rit te
reserveren. Voor een rit met een gewenste aankomsttijd is dat 2 uur.

Spreiding ophaaltijd
Het tijdstip waarop u wordt opgehaald kan variëren. U kunt maximaal een kwartier vóór
en maximaal een kwartier na de afgesproken tijd worden opgehaald. Wanneer het gaat
om een gewenste aankomsttijd kunt u maximaal een kwartier voor de afgesproken tijd
aankomen. Maak gebruik van de gratis terugbelservice, zodat u bijtijds weet wanneer de
Regiotaxi werkelijk in aantocht is.

Tarief, nachttoeslag en ritprijzen in 2009
Een Regiotaxi-zone kost € 2,65. U betaalt voor een reis met de Regiotaxi het aantal zones dat u reist plus één zone als opstaptarief. Indien u een Wmo vergoeding ontvangt,
geldt voor u een andere betalingsregeling op basis van het normale bus(zone)tarief.
De gemeente informeert u hierover. Voor een nachtrit (met een afgesproken ophaaltijd
tussen 01.00 en 06.00 uur) betaalt u een toeslag van € 1,-- per zone, ook voor het opstaptarief.
Enkele voorbeelden van ritprijzen (exclusief de nachttoeslag):

Leiden Merenwijk – Leiden centrum

2 zones (1+1)

€ 5,30

Station Leiden Centraal – Katwijk Boulevard

4 zones (3+1)

€ 10,60

Voorschoten centrum – Den Haag centrum

5 zones (4+1)

€ 13,25

De bovengenoemde prijzen zijn per persoon en gelden met ingang van 1 januari 2009.

Uitgezonderd van betaling
Reizigers in het bezit van een OV-begeleiderskaart hoeven niet te betalen voor hun begeleiders. Ook voor kinderen onder de 4 jaar, SOHO- en geleidehonden en kleine huisdieren (in een tas) hoeft u niet te betalen.

