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17 juni 2020 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

U ontvangt deze brief omdat u gebruik maakt van RegioRijder. Vanwege het Coronavirus is het nog 

steeds wenselijk om zo beperkt mogelijk te reizen. Er zijn, voor wanneer u reist, regels opgesteld om 

het reizen met RegioRijder voor u, uw eventuele medereiziger(s) en de chauffeur veiliger te laten 

verlopen. Wanneer deze regels veranderen, zal het callcenter of de chauffeur u hiervan op de 

hoogte stellen. In deze brief kunt u lezen welke regels er zijn.  

 

1. Volg alstublieft de algemene hygiëneregels 

Was regelmatig uw handen, hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog, gebruik papieren 

zakdoekjes om uw neus te snuiten (en gooi deze daarna weg) en schud geen handen. De chauffeur 

draagt een medisch mondkapje wanneer de anderhalve meter afstand niet bewaard kan worden.  

De voertuigen worden regelmatig schoongemaakt en geventileerd. 

 

2. Reis in ieder geval niet bij (milde) griepverschijnselen 

Bij het boeken van een rit zal de telefonist van RegioRijder u vragen of u griepverschijnselen heeft. 

Als u griepverschijnselen heeft, blijf dan thuis en neem contact op met uw huisarts. 

 

3. Houd minimaal 1,5 meter afstand van de chauffeur en medereizigers 

Stap zelf in en uit, doe zelf de veiligheidsgordel om en plaats bagage zelf in de kofferruimte of houd 

deze op schoot. Voor reizigers die hierbij hulp nodig hebben: zorg ervoor dat iemand uit uw vaste 

contactenkring hierbij kan helpen. 

 

4. Neem altijd een mondkapje mee 

Neem voor de reis met RegioRijder altijd een (niet-medisch) mondkapje mee. Wanneer u met meer 

mensen in de taxi reist en de anderhalve meter afstand kan daardoor niet bewaard worden, dan is 

het verplicht het mondkapje op te zetten voordat u de taxi in gaat. De telefonisten kunnen u van 

tevoren niet vertellen of u alleen in de taxi reist of met meer mensen. In een personenauto worden 

maximaal twee en in een bus maximaal vier passagiers vervoerd. Mondkapjes zijn niet verkrijgbaar 

in de taxi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. Geen scootmobielen 

Scootmobielen worden op dit moment niet vervoerd, omdat de chauffeurs op dit moment geen hulp 

kunnen bieden bij het in- en uitladen. 

 

6. Betaal via automatische incasso  

De eigen bijdrage kan via automatische incasso of contant worden betaald. Vanwege de hygiëne 

gaat de voorkeur uit naar automatische incasso. Een machtiging voor automatische incasso kunt u 

geven via bijgevoegd machtigingsformulier. Vul één machtigingsformulier in per persoon. Extra 

formulieren kunt u aanvragen via de Klantenservice, tel. 088 6000 984. 

 

7. Tot slot, het boeken van een rit 

Wij verzoeken u om, zodra u weet dat u gaat reizen, uw rit te boeken. Doe dit het liefst meer dan 

twee uur van tevoren. Hierdoor kunnen we het vervoer zo goed mogelijk plannen. 

 

Wij wensen u een fijne reis! 

 

Met vriendelijke groet,  

 

RegioRijder 


