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Wat is de Regiotaxi Holland Rijnland?
De Regiotaxi Holland Rijnland is een vorm van openbaar vervoer, eigenlijk een
kruising tussen de bus en de taxi. Als u reist met de Regiotaxi wordt u thuis
opgehaald en naar uw bestemming gereden. Tijdens uw rit kunnen ook
andere mensen opgehaald of afgezet worden. De kosten van de rit worden
bepaald aan de hand van het aantal zones dat u reist. Op het kaartje achterin
deze folder vindt u de zone-indeling.
Alle inwoners van Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk,
Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegst
geest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude kunnen gebruik maken van de
Regiotaxi Holland Rijnland. Dit vervoer wordt uitgevoerd door (lokale)
taxibedrijven aangesloten bij DVG Personenvervoer. Dit zijn A-Tax de Vries,
Taxi Brouwer, Taxi Hogenboom, Van der Laan, Taxibedrijf van de Pol en Taxi
W. v.d. Heuvel. Alle auto’s die door de taxibedrijven worden gebruikt zijn
herkenbaar aan het logo van de Regiotaxi Holland Rijnland. De chauffeurs zijn
herkenbaar aan een goed leesbare badge met het logo van de Regiotaxi op de
kleding.
Ook wanneer u in een rolstoel zit, met een scootmobiel of met een rollator
reist, kunt u mee met de Regiotaxi. Voor de Regiotaxi worden verschillende
soorten auto’s ingezet. Hierdoor kunnen passagiers voor wie speciale
indicaties gelden of die gebruik maken van een (elektrische) rolstoel,
scootmobiel of met een rollator reizen, gebruik maken van dit vervoer.
Wanneer u afhankelijk bent van een SOHO- of blindengeleidehond kunt u
deze gratis meenemen.
Voor een kleine groep mensen is de Regiotaxi niet geschikt.
Bijvoorbeeld bij sommige medische aandoeningen als epilepsie, zware
incontinentie, hyperactiviteit van de luchtwegen of onbehandelbare fobische
aandoeningen. Ook wanneer liggend vervoer noodzakelijk is, is de Regiotaxi
niet geschikt. Voor deze reizigers is er een aparte vergoedingsregeling.

De Regiotaxi en de Wmo
Als u niet in staat bent om van het regulier openbaar vervoer gebruik te
maken, komt u op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
mogelijk in aanmerking voor een indicatie voor de Regiotaxi.
Heeft u een indicatie voor de Regiotaxi dan krijgt u een deel van de kosten
van de Regiotaxi vergoed. Voor het reizen ontvangt u een pasje waarop het
bedrag dat de gemeente voor haar rekening neemt, is opgenomen. In een
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groot aantal gemeenten in de regio krijgen Wmo-geïndiceerde reizigers een
vervoersbudget met een maximum aantal zones wat in een jaar gebruikt mag
worden. Verreden zones worden automatisch van dat vervoersbudget
afgetrokken. U hoeft hier zelf niets voor te doen.

Medische indicaties
Soms kan het noodzakelijk zijn dat er iemand met u meereist, bijvoorbeeld
om medische redenen.
U kunt dit aangeven bij de gemeente. Zij kijken naar de noodzaak en als deze
is aangetoond, geven zij aan het taxibedrijf door dat u met een begeleider
reist. De begeleider reist dan gratis met u mee. Wanneer u al een indicatie
voor begeleiding heeft, hoeft u niets te doen. Wanneer u in het bezit bent van
een OV-begeleiderskaart kunt u hiervan een kopie inleveren bij uw gemeente,
de ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst) Bollenstreek of Participe (Rijnstreek). U
krijgt dan een indicatie voor begeleiding in de Regiotaxi.
Als er iets verandert in uw situatie, bijvoorbeeld op medisch gebied of als u
verhuist, geeft u dit door aan uw Wmo-consulent bij de gemeente, de ISD of
Participe. Die bekijkt voor u of dit iets betekent voor uw ritten met de
Regiotaxi en geeft dit ook door aan het taxibedrijf.
Het kan zijn dat u om medische redenen in een bepaald soort voertuig moet
rijden (bijvoorbeeld een personenauto). Ook dit kunt u aangeven bij uw
gemeente, de ISD of Participe. Wanneer dit noodzakelijk is geeft één van deze
instanties u hier een indicatie voor. Deze instantie geeft dit ook door aan de
vervoerder.
Kan ik niet met mijn eigen auto reizen?
Het kan voorkomen dat u helemaal niet of bijna geen gebruik maakt van de
Regiotaxi, maar van uw eigen auto. U kunt dit aan uw gemeente melden en
overleggen of er een andere vergoeding voor u mogelijk is.

Uw eigen vervoerspas
Wanneer u van de gemeente, ISD of Participe een vervoersvergoeding
ontvangt, krijgt u ook uw eigen vervoerspas. Hierop staan uw naam en een
pasnummer aangegeven. De pas is alleen voor u persoonlijk bedoeld. Met de
pas wordt bijgehouden hoeveel zones u met de Regiotaxi gereden heeft.
Wanneer u een rit reserveert, geeft u het nummer van de pas door aan de
telefonist. Aan het begin en het einde van de rit scant de chauffeur uw
vervoerspas. Hiermee wordt uw rit geregistreerd en vervolgens worden de
zones die u reist van uw budget gehaald. Het scannen van de pas is ook nodig
voor de vervoerder om de ritten die u heeft gemaakt af te kunnen rekenen
met uw gemeente, de ISD Bollenstreek of Participe. De chauffeur moét uw
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pas scannen; vergeet deze dan ook niet mee te nemen als u reist met de
Regiotaxi.
Bij uw reservering vertelt de telefonist u hoeveel de rit zal gaan kosten. Het
bedrag dat u zelf moet betalen, rekent u direct met de chauffeur af. U kunt
contant of met uw pinpas in de taxi betalen. Als het voor u een probleem is
om contant of per pin in de taxi te betalen dan kunt u met de vervoerder
afspraken maken over automatische incasso. U krijgt hierover meer
informatie bij de klantenservice op telefoonnummer 0900 – 20 22 369 (2 cent
per minuut *).

Hoe weet u hoeveel u nog kunt reizen met de Regiotaxi?
Als u de Regiotaxi belt om een rit te bestellen, kan de telefonist voor u
nakijken hoeveel zones u al heeft verbruikt en hoeveel u nog kunt reizen. U
kunt ook tegen betaling een schriftelijk overzicht per kwartaal opvragen. Het
telefoonnummer hiervoor is 0900 – 20 22 369 (2 cent per minuut*). Wmo
reizigers ontvangen hierover informatie van de gemeente, de ISD
Bollenstreek of Participe.
Wat moet u doen als u uw vervoerspasje bent verloren of het is gestolen?
Als u uw pasje kwijt bent, meldt u dit dan direct bij uw gemeente, de ISD
Bollenstreek of Participe. Er wordt dan een nieuw pasje voor u aangemaakt.

Hoe werkt de Regiotaxi?
Wanneer u met de Regiotaxi wilt reizen, belt u het telefoonnummer waarop u
een rit kunt reserveren 0900 - 20 22 368 (2 cent per minuut*). Zorg ervoor dat u
de gegevens, zoals het nummer van uw vervoerspas en het adres van uw
bestemming, bij de hand houdt.
U kunt ook online boeken op www.rthr.nl of met de speciale app1.
U wordt bij de deur opgehaald en de Regiotaxi brengt u ook weer thuis tot uw
voordeur. Bij een flat of verzorgingstehuis is ‘de deur’ de centrale buitendeur.
U wordt dus niet tot ín uw huis gebracht. Als ‘deur’ wordt ook de ingang van
een ziekenhuis, winkelcentrum of (bus) station aangemerkt.
Als u dat wilt, helpt de chauffeur u van uw voordeur naar de taxi en met het
in- en uitstappen.
Wanneer de Regiotaxi u komt ophalen, wordt verwacht dat u klaar staat om
te vertrekken (zie ook bij terugbelservice).

1

De app komt in de loop van 2017 beschikbaar.
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Uw reismogelijkheden
(zie het zonekaartje achter in de folder)

Vanaf Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden,
Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest,
Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude kan 5 zones gereisd worden. U kunt
reizen tot en met het vastgestelde gebied (buitengebied) daaromheen.
Terugreizen vanuit het buitengebied kan alleen als die rit tegelijk met de
heenreis wordt besteld.
Als u een langere rit dan 5 zones wilt maken dan kan dat. Na de 5e zone
betaalt u een kilometerprijs. Als u tegelijkertijd met meerdere mensen
eenzelfde rit maakt, geldt deze kilometerprijs voor het hele gezelschap.
Informatie hierover krijgt u bij de klantenservice van de Regiotaxi op
telefoonnummer 0900 20 22 369 (2 cent per minuut*). Voor CVV-pashouders uit
de gemeente Nieuwkoop geldt dat het maximum van 5 zones overschreden
mag worden voor ritten naar en van het crematorium Rhijnhof in Leiden, de
verpleeg- en ziekenhuizen in Leiden en Leiderdorp en het Revalidatiecentrum
Leiden; inwoners van Alphen aan den Rijn mogen de maximale 5 zones
overschrijden voor ritten naar en van ziekenhuizen in Leiden.

De prijs per zone
Ieder jaar wordt opnieuw bekeken wat het (klant)tarief per zone zal zijn. Op
het moment dat de tarieven vastgesteld zijn, worden deze bekend gemaakt
via de gemeentelijke publicaties in de huis-aan-huisbladen. Ook wordt deze
informatie verspreid via de websites van de Regiotaxi, www.rthr.nl, de regio
Holland Rijnland, www.hollandrijnland.nl, de betrokken gemeenten, de ISD
Bollenstreek en Participe.
Via nieuwsbrieven van enkele ouderenplatforms en gehandicapten
organisaties wordt hier ook aandacht aan besteed.
De berekening van de prijs van uw rit is gebaseerd op het aantal zones
volgens de kortste route via de verharde openbare wegen tussen uw vertreken aankomstadres. Daarbij komt altijd één zone als ‘opstaptarief’. U kunt het
aantal zones nakijken op het kaartje achterin deze folder. Hoeveel zones u
verbruikt en de prijs die u voor de rit moet betalen, krijgt u te horen als u uw
rit reserveert. Dit bedrag kunt u contant of met een pinbetaling afrekenen in
de taxi. Indien dit voor u niet mogelijk is, kunt u de vervoerder via de
klantenservice verzoeken om een automatische incasso.
Doordat ook andere passagiers mee kunnen, zijn de prijzen lager dan bij de
gewone taxi’s.
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De OV-chipkaart wordt vooralsnog nog niet in de Regiotaxi geïntroduceerd.

Gratis vervoer
Voor kinderen onder de 4 jaar hoeft niet betaald te worden. Houdt u er
echter wel rekening mee dat u maximaal 2 kinderen onder de 4 jaar mag
meenemen per betalende volwassene. Ook SOHO- en blindengeleidehonden
en kleine huisdieren (in een tas) mogen gratis met u mee in de taxi. Geeft u
bij de reservering van uw rit wel door aan de telefonist wanneer u hiervan
gebruik maakt.

Reistijden
De Regiotaxi Holland Rijnland rijdt 24 uur per dag, 7 dagen per week!
Tijdens de jaarwisseling stopt het Regiotaxivervoer op 31 december om 22.00
uur en start weer op 1 januari om 01.00 uur.

Het reserveren van een rit
Als u een rit met de Regiotaxi wilt reserveren dan kunt u dat telefonisch of via
de website www.rthr.nl doen. Ook is er een app2 beschikbaar voor uw
smartphone/tablet.
Het telefoonnummer waar u uw ritten kunt reserveren is
0900 - 20 22 368.
Dit nummer is bereikbaar tegen betaling van 2 cent per minuut. Als u belt met
uw mobiele telefoon komen de kosten daarvan erbij. Wilt u zeker zijn dat u
tijdig wordt opgehaald, belt u dan tenminste 1 uur van tevoren om uw rit te
reserveren.
Voor klanten met een auditieve handicap wordt een oplossing op maat
gezocht. Klanten kunnen hiervoor contact op (laten) nemen met de
klantenservice.
Wanneer u regelmatig naar en van hetzelfde adres reist kunt u meerdere
ritten in één keer laten vastleggen. U kunt ritten tot één jaar vooruit
reserveren en u kunt voor meerdere personen tegelijk reserveren. Grotere
groepen die nagenoeg tegelijkertijd naar dezelfde activiteit / hetzelfde adres
gaan worden dringend verzocht dit tijdig, indien mogelijk graag een week
voor vertrek, met de klantenservice te regelen. De vervoerder kan hier bij de
inzet van auto’s en chauffeurs rekening mee houden.
2

De app komt in de loop van 2017 beschikbaar.
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In alle gevallen is het verstandig om zodra u weet dat u op een bepaald
moment met de Regiotaxi wilt reizen deze rit alvast te reserveren. Voor het
taxibedrijf is dit ook prettig met oog op de planning van de ritten. Zeker met
feestdagen is tijdige reservering belangrijk!
Aan de telefonist geeft u dan uw pasnummer door, waar en hoe laat u
opgehaald wilt worden en waar u naartoe wilt. Als u weet wanneer u terug
wilt, kunt u deze rit ook meteen bestellen. U kunt ritten tot maximaal een jaar
van tevoren bestellen. Vergeet u niet uw rit af te zeggen als u hier een keer
geen gebruik van maakt.

Bijzonderheden die de telefonist ook moet weten
U wordt verzocht eventuele bijzonderheden, bijvoorbeeld dat u een rollator
meeneemt, reist in een rolstoel of met een scootmobiel of een losse rolstoel
meeneemt als extra bagage, dit direct bij uw reservering te vertellen aan de
telefonist.
Het is de reiziger toegestaan een beperkte hoeveelheid bagage mee te
nemen. U dient dit bij de ritbestelling te melden. Bagage mag alleen worden
meegenomen indien dit niet hinderlijk is voor chauffeur en/of andere
reizigers en niet tot vervuiling of beschadigingen leidt. Dit ter beoordeling van
de chauffeur. Deze bagage dient in de kofferbak van een personenwagen te
passen. Bagage die niet aan deze afmetingen c.q. volume voldoet mag door
de chauffeur worden geweigerd.
Ook wanneer er een begeleider met u meereist, als u een SOHO- of
blindengeleidehond meeneemt of met meerdere personen tegelijk wilt
reizen, verzoeken wij u dit duidelijk door te geven. Wanneer u met meerdere
personen reist die ook een vervoerspas hebben, moeten de gegevens van die
personen apart vermeld worden.

Ophalen en brengen, uitvoering van de ritten
U kunt ritten reserveren met een gewenste vertrektijd of, als u ergens beslist
op tijd moet zijn, ritten met een door u aan te geven aankomsttijd.
Als u een rit wilt reserveren met een gewenste uiterlijke aankomsttijd kunt u
dat doen tot uiterlijk 2 uur vóór vertrek, op telefoonnummer
0900 – 20 22 368 tegen een tarief van 2 cent per minuut*.
Voor ritten met een gewenste vertrektijd is dat tot uiterlijk 1 uur vóór vertrek.
De chauffeur helpt u als u dat wilt bij het in- en uitstappen en begeleidt u
naar de taxi of de voordeur. In de Regiotaxi geldt een rookverbod (ook voor
de elektronische sigaret). De meeste voertuigen zijn voorzien van een WIFIhotspot.
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Doordat het Regiotaxivervoer ritten van verschillende klanten kan
combineren, komen taxi’s bij ritten met een gewenste vertrektijd, tussen de
periode van maximaal 15 minuten vóór en 15 minuten ná de afgesproken tijd
bij u aan. Bij ritten met een afgesproken aankomsttijd brengt de Regiotaxi u
precies op tijd of maximaal 15 minuten te vroeg naar uw bestemming. Later is
bij een reservering op aankomsttijd niet toegestaan.
Houdt u dus rekening met deze marges in aankomst- en vertrektijd.

Combineren van ritten en omrijden
Eenmaal onderweg kan het zijn dat nog een andere klant wordt opgehaald of
weggebracht. Hierdoor kunt u dus kort omrijden, ook als de route die u dan
rijdt niet logisch lijkt. Echter, wanneer uw rit tot en met twee zones telt, mag
u nooit meer dan 20 minuten extra reistijd hebben. Bedraagt uw rit 3 tot en
met 5 zones, dan mag de extra reistijd maximaal 30 minuten zijn.

Een kortere ophaaltijd bij ziekenhuizen
Wanneer u een afspraak heeft bij een polikliniek of een specialist weet u lang
niet altijd zeker hoe laat u daar klaar zult zijn. Om die reden hebben we er
voor gekozen om bij ziekenhuizen binnen het grondgebied van de
deelnemende gemeenten een kortere ophaaltijd te laten gelden. Dit is een
half uur bij een gewenste vertrektijd. Als u vanuit het ziekenhuis een
Regiotaxi reserveert is de wachttijd dus veel korter. Wij adviseren u uw rit pas
te reserveren als u klaar bent bij de arts of specialist.

Ophaalpunten
Er is een aantal centrale ophaalpunten voor de Regiotaxi. Deze zijn vrijwel
altijd geplaatst in drukke en onoverzichtelijke (winkel-) gebieden. Wanneer u
bij een ophaalpunt afspreekt, weten u en de chauffeur precies waar u elkaar
moet treffen. Bovendien geldt voor de ophaalpunten een kortere
reserveringstijd. Hier hoeft u slechts 30 minuten van tevoren te bellen om
opgehaald te worden.
Er zijn ophaalpunten bij Station Leiden Centraal (LUMC-zijde), in de Breestraat
in Leiden aan de overzijde van het Stadhuis en op het Bevrijdingsplein in
Leiden, bij de bushalte aan de Heinsiuslaan bij het Winkelhof in Leiderdorp en
bij de Aarhof in Alphen aan den Rijn

Terugbelservice
Om u op tijd voor te kunnen bereiden voor uw vertrek wordt u gebeld als de
Regiotaxi naar u onderweg is. De telefonist vraagt hiervoor op welk
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telefoonnummer u bereikbaar bent.
U krijgt altijd persoonlijk bericht en niet door middel van een geauto
matiseerd systeem. De chauffeur kan op deze manier zo goed mogelijk
inschatten hoe lang het nog duurt voordat hij bij u is. Dit voorkomt extra lang
wachten voor u. De chauffeur maakt via in de auto ingebouwde apparatuur
contact met u, maar kan zelf uw telefoonnummer niet zien. De persoonlijke
terugbelservice kost niets extra.
Wanneer u tegelijk met de heenrit ook een terugrit reserveert, wordt u ook
naar het telefoonnummer gevraagd waar u voor de terugrit bereikbaar bent.

Wat als de taxi te laat is
Het kan gebeuren dat de taxi u te vroeg of te laat ophaalt. Dat is vervelend,
maar vervoer blijft mensenwerk. Bij vertraging wordt u zo snel mogelijk maar
in ieder geval uiterlijk vijf minuten na de gewenste ophaaltijd (inclusief
marge) geïnformeerd over de duur van de vertraging. Mocht dat niet
gebeuren, dan kunt u informatie opvragen bij de reserveerlijn, telefoon
nummer 0900 20 22 368 (2 cent per minuut*). Houdt u hierbij wel rekening met
de spreiding van de ophaaltijden. De Regiotaxi heeft een speling van een
kwartier vóór tot een kwartier na de gewenste vertrektijd. Als u een
gewenste aankomsttijd heeft opgegeven, mag u maximaal 15 minuten te
vroeg worden afgezet, maar nooit te laat.

Gebruik van tegoedbonnen
Wanneer de taxi eerder dan 15 minuten voor vertrektijd aan uw deur
verschijnt, óf meer dan 15 minuten later, krijgt u van de chauffeur een
tegoedbon. Ook als u een uiterlijke aankomsttijd heeft afgesproken en de
chauffeur brengt u óf te laat of eerder dan vijftien minuten voor de
aankomsttijd op uw bestemming, krijgt u een tegoedbon.
Deze bonnen zijn geldig voor één zone (inclusief opstaptarief). U kunt de bonnen
ook ‘sparen’ voor een rit tot maximaal vijf zones. Deze tegoedbonnen zijn
geldig tot en met 31 december 2018.
Wilt u gebruik maken van één of meerdere tegoedbonnen om uw rit mee te
betalen, geeft u dit dan bij de reservering door aan de telefonist.
Als u een klacht wilt indienen
Ook al streeft de vervoerder er naar alle ritten volgens afspraak en naar wens
uit te voeren, het kan toch zijn dat er een keer iets mis gaat. Als u dan een
klacht in wilt dienen, kunt u dit telefonisch doen bij de klantenservice op
telefoonnummer 0900 – 20 22 369 (2 cent per minuut*).
U kunt ook schriftelijk uw klacht indienen bij de Regiotaxi Holland Rijnland,
Antwoordnummer 862, 2160 VG Hillegom. Bij ontvangst van uw vervoerspas
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ontvangt u een klantenreactiekaart. Die kunt u ook gebruiken om een klacht
in te dienen. Wanneer u deze heeft ingestuurd aan de vervoerder ontvangt u
bij het antwoord een nieuwe kaart.
De Regiotaxi klantenreactiekaarten treft u ook aan in de taxi.

Waar kan ik meer informatie krijgen?
Heeft u nog vragen over de Regiotaxi, dan kunt u bellen met de
klantenservice. De klantenservice is op werkdagen bereikbaar van 09.00 –
17.00 uur.
Het telefoonnummer hiervoor is 0900 – 20 22 369 (2 cent per minuut*).
Heeft u vragen over de Wmo en de vergoeding die u ontvangt van de
gemeente, dan kunt u contact opnemen met de Wmo-afdeling van uw
gemeente, de ISD Bollenstreek of Participe. De telefoonnummers staan op
pagina 11 van deze folder vermeld.
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HANDIGE TELEFOONNUMMERS

Een rit reserveren:
0900 - 20 22 368 (2 cent per minuut*)
Klantenservice / Klacht indienen
0900 - 20 22 369 (2 cent per minuut*)
De Wmo-afdeling in uw gemeente
Alphen a/d Rijn
14 - 0172
Hillegom
14 - 0252
Kaag en Braassem 071 - 332 72 72
Katwijk
071 - 406 50 20
Leiden
14 - 071
Leiderdorp
071 - 545 85 00
Lisse
0252 - 75 55 99
Nieuwkoop
14-0172
Noordwijk
071 - 361 76 00
Noordwijkerhout
0252 - 34 38 00
Oegstgeest
071 - 519 18 19
Teylingen
14 - 0252
Voorschoten
088 - 654 95 02
Zoeterwoude
071 - 580 63 00
ISD Bollenstreek

0800 - 956 70 00

(Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek)

Participe

0172 – 427 500

(Alphen aan den Rijn)

* en de eventuele kosten bij gebruik van uw mobiele
telefoon
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De REGIOTAXI servicenummers:

Reservering
0900 - 20 22 368
Reserveren via Internet
www.rthr.nl
Klantenservice
0900 – 20 22 369
(voor informatie, klachten of suggesties,
bereikbaar op werkdagen van 09.00 –
17.00 uur)

Klachten:
Regiotaxi Holland Rijnland
Antwoordnummer 862
2160 VG Hillegom

De Regiotaxi is een initiatief van het Samenwerkingsorgaan Holland
Rijnland en wordt uitgevoerd door DVG Personenvervoer in
samenwerking met enkele lokale taxi-ondernemers.
Dit boekje is een uitgave van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland in
samenwerking met de Wmo-afdelingen van de gemeenten Alphen aan den Rijn,
Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop,
Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude.
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
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