Samen sterk in goed en veilig vervoer!

Vertax Personenvervoer
Duizeldonksestraat 36 5705 CA Helmond | Tel: 0492-534499/543000 Fax: 0492-541771
Iban: NL65RABO0177883790

Inschrijfformulier voor 55 + vervoer
Wanneer u 55 jaar of ouder bent kunt u gebruik maken van de Taxi-kortingspas.
Deze pas is alleen geldig bij Martax /Vertax en betekent het volgende:
Graag willen wij uitleggen hoe het werkt indien u met een taxi naar een bestemming wilt
met een 55+ pas. U belt hiervoor rechtstreeks naar Martax/Vertax.
U bestelt een taxi via telefoonnummer 0492-534499 of 0492-543000, meldt meteen aan de
centralist(e) dat het om een 55+ rit gaat en geeft aan met hoeveel personen u bent. U dient
het pasje te tonen aan de chauffeur bij het instappen om te voorkomen dat deze het
duurdere tarief aanslaat. Wij streven ernaar om u op de gewenste tijd op te halen en u
rechtstreeks naar uw bestemming te brengen. U wordt dus niet met anderen gecombineerd.
Voor een 55+ rit van maximaal vier personen betaalt u een starttarief van 2,50 euro, vervolgens
een prijs van 1,10 euro per gereden kilometer en een tijdstarief van 0,32 euro per minuut.
Dit tarief is een stuk goedkoper dan het standaard tarief, waar de prijs per gereden kilometer
1,95 euro bedraagt. Voor een ritje van 5 kilometer bespaart u zo al bijna 5 euro!
Bent u 55 jaar of ouder en heeft u interesse in een 55+ pas?
Vul dan onderstaand strookje in, voeg een recente pasfoto bij en stuur dit naar:
Personenvervoer Helmond
Duizeldonksestraat 36
5705 CA Helmond
(of lever het in op dit adres of bij een van de chauffeurs van Martax/Vertax)
-------------------------------------------------------------------- --------------------------------ANTWOORDSTROOKJE 55 + TAXI-KORTINGSPAS
NAAM:.
GEB. DATUM
HUISNR:

ADRES:
POSTCODE:
WOONPLAATS:

VERGEET NIET EEN RECENTE PASFOTO AF TE GEVEN. LEGITIMATIE
VERPLICHT !!!

Kijkt u ook eens op onze website: www.martax.nl!

