
Kortingstaxi Van Helvoort Taxi Groep B.V. 

Opsturen naar: Molenrand 2, 5421 VZ Gemert (samen met een kopie van uw legitimatiebewijs) 
Aanmeldingen worden alleen geaccepteerd indien men akkoord gaat met incasseren     *doorhalen wat niet van toepassing is 

Van Helvoort Taxi Groep B.V. korting systeem (kortingstaxipas) Gecombineerd 

 

Aanmeldingsformulier Korting systeem (Kortingstaxipas) Gecombineerd: 

Naam: Dhr/Mevr* _________________________________________ 

Adres: ___________________________________________________ 

Postcode: ___________________________________________________ 

Telefoon:  ___________________________________________________ 

Geboortedatum: ______-_____-_______ 

E-mail:  ___________________________________________________ 

Bij een factuur per post wordt er €1,50 (incl. BTW) administratiekosten in rekening gebracht. 

Maakt u gebruik van een rolstoel: Ja/Nee* 

Bij deze machtig ik Van Helvoort Taxi Groep B.V. om het door mij gereden vervoer met de korting 

systeem (Kortingstaxipas), per automatische incasso af te schrijven van bank/giro* 

IBAN:   ______________________________________ 

Datum: _____-_____-_________ 

Handtekening:  _________________________ 

- U Betaald €1,24 per kilometer 

 

- Dit systeem is voor mensen woonachtig in 

de gemeente : Gemert-Bakel, Laarbeek, 

Boekel, Helmond, Son en Breugel en tevens 

in de plaatsen Boerdonk, Keldonk en Erp. 

 

- Het lidmaatschap bedraagt €10,- per jaar. 

 

- Het start tarief is € 6,00 en voor een rolstoel 

€ 8,00. 

 

- De kilometers worden vooraf berekend 

door een computerprogramma. Het is 

daarom noodzakelijk dat u bij het bestellen 

van de taxi, straat én huisnummer van de 

bestemming door geeft aan de taxicentrale. 

 

- Men kan tussen 07:00 en 01:00 reizen. 

 

- U krijgt een persoonlijke pas met daarop 

een persoonlijk nummer dat bij het korting 

systeem hoort (beginnend met 77…) 

 

- De taxi moet minstens één uur vooraf 

besteld worden.  

 

- De taxi mag maximaal 15 minuten vóór en 

ná de afgesproken tijd voor komen rijden.  

 

- Voor €2,50 mag één extra persoon mee, 

mits u dat vooraf aan de taxicentrale 

doorgeeft. (Extra persoon/begeleider kan 

geen rolstoel of hulpmiddelen meenemen). 

 

- Wij behouden het recht u te combineren 

met andere reizigers. 

 

- U ontvangt maandelijks een factuur van de 

gereden kilometers, betaling van deze 

factuur gaat alleen via een automatische 

incasso.  

 

http://www.vanhelvoorttaxi.nl/tarieven-vervoerssoorten/kortingstaxi/

