Waar Aanvragen ?
U vraagt de busrit (sociaal of recreatief vervoer) aan door een speciaal
formulier (Aanvraagformulier voor de Berchhiembus)
bij de Receptie van Berchhiem.

VOOR WIE ?
WANNEER ?
WAARHEEN ?
WAT KOST HET ?

Wij verzoeken u op de afdeling waar u woont deze wel even van uw reisplannen
op de hoogte te stellen en het even te laten noteren in de agenda. Bij de
receptie kunt u vragen of uw geplande busrit doorgaat.

Stichting

Prins Bernhardstraat 74
9251 GM Burgum

VERVOER
Zie ook op de website:
www.zorgkwadrant.nl -> (Berchhiem Vriendenkring)
Of op www.vriendenkringberchhiem.nl

Stichting

De Vriendenkring

Waarheen ?

De Stichting Vriendenkring Berchhiem bestaat al meer dan 40 jaar
(statutair opgericht op 9 januari 1981) en stelt zich ten doel het verblijf van
alle bewoners van Berchhiem waar mogelijk te veraangenamen. Met ingang van
1997 verzorgt de Vriendenkring ook het vervoer van de bewoners van
Toutenburg.

U kunt met de bus een bezoek afleggen bij familieleden, kennissen of
vrienden. Maar u kunt bijvoorbeeld ook in groepsverband een plezierritje in
de omgeving maken, een leuk uitje, een dagje winkelen of een evenement
bezoeken. Géén verzekerd vervoer naar ziekenhuis, dit is n.l. verzekerd op
en voor rekening van diens eigen zorgverzekeraar.

Contacten

Wat zijn uw kosten?

Sociale contacten buiten de muren van de zorgcentra en onderdeel zijn van de
samenleving, dat is voor alle bewoners van groot belang! De rolstoelbus van de
Vriendenkring is daarvoor een goed hulpmiddel.

Chauffeurs
Een enthousiast team van chauffeurs zorgt voor het vervoer. Zij doen dit
geheel vrijwillig en met liefdevolle en grote inzet, omdat ze weten dat het
belangrijk is voor de bewoners.

Voor Wie?
Het vervoer Berchhiem bussen is in het bijzonder bedoeld voor vervoer in de
sociale en recreatieve sfeer voor alle bewoners van Berchhiem en Toutenburg
in goedgekeurde en goed vast te zetten rolstoelen. Busritten, welke een
zorgkarakter hebben, maar NIET door zorgverzekeraar worden vergoed,
(denk aan tandarts, opticien, audicien e.d.) en ook een bezoek aan ziek
familielid in ziekenhuis worden door de Vriendenkring wél gereden en gerekend
tot sociaal vervoer. In beginsel is de maximum af te leggen afstand 25
kilometer vanuit Berchhiem of Toutenburg. Het is ter beoordeling aan het
bestuur van de stichting om in bijzondere gevallen langere ritten toe te staan.

Wanneer?
Vrijwel elke dag, tussen 9.00 en 21.00 uur, zowel door de week als in het
weekeinde, kan gebruik gemaakt worden van de rolstoelbus. Uiteraard voor
zover de capaciteit dat toelaat.

(Tarief wijziging per 01-04-2020)

De kosten, na overleg met de gemeente Tytsjerksteradiel, zijn:
01
t/m
10 km.
€ 2,00 enkele reis
11
t/m
15 km.
€ 3,00 enkele reis
16
t/m
20 km.
€ 4,00 enkele reis
21
t/m
25 km.
€ 5,00 enkele reis
Boven de 25 km. Worden de meerdere gereden kilometers met
€ 0,46 per kilometer (enkele reis) in rekening gebracht.

Uitstapjes – Hiervoor wordt maximaal het tarief gerekend als voor 1
persoon (ook al gaan er meerdere bewoners mee) conform bovenstaande
tarieventabel, waarbij dan als minimum tarief per persoon € 5,00 wordt
gehanteerd.
Heeft u een verzoek voor een bijzondere situatie of een wens,
kunt u voor informatie contact opnemen met de Voorzitter van het bestuur
van de Vriendenkring Berchhiem. voorzitter@vriendenkringberchhiem.nl
Wij wensen alle bewoners vanzelfsprekend een prettige reis toe.

Bestuur en Chauffeurs Vriendenkring Berchhiem
Opmaak 20220307 DV

